
EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

MDCCCLXXIII. 

E L S Ő F É L É V . 

• /SjA 

KIADO-TUIAJBOMS S FEIELOS SZERKESZTŐ 

BÁRÓ HORNIG KÁROLY, 
f 

^SZTERGOM j^Ő MEGYEI y^LDOZÁR, j- í lTTUDOR, M. K. ^GYETEMI J A N Á R . 

POLYOJ?? , Brerjs" ml 

BUDAPEST, 1873. 
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SÁNDOR-UTCZA 13. SZ. 





T Á R T A L O M - J E G Y Z É K 
„a Religio" 1873,1. félévi folyamához. 

Önálló czikkek s értekezések. 

Irányunk 1, 9. 
A kereszténység s a közvélemény, 4, 10, 19, 26, 35,42, 

51, 59, 67. 
Nyilt levél a polgári házasságról, 17, 25, 153, 161, 169. 
A pápa legújabb alloeutiója és a liberális sajtó, 20. 
Az 1868. évi LIV. tvcz. 22. §. a. és a sz. székek illetékes-

sége eljegyzési ügyekben, 33, 41. 
Digitus Dei, 36. 
A porosz kormánynak legújabb egyház-politikai törvény-

javaslatai, 44. 
Lelkipásztorkodási tárgyalások, 49, 65, 89, 97. 
„Euntes docete omnes gentes", 52. 
A vatikáni zsinat (mutatvány dr. Gsiky Gergelynek egy-

házjogi tankönyvéből), 57. 
Rövid uti jegyzetek, 76, 84, 91, 99, 107, 114, 122, 130, 

139, 148, 155. 
Ujabb remény a polgári házassághoz, 85. 
A németországi egyházi küzdelem és a kath. érzület nyil-

vánulása, 100. 
Allocutio SS. Patris Pii IX. ad Cardinales 23. dec. 1872. in 

aedibus vaticanis habita, 105. 
Országgyűlési interpellate a jezsuiták ügyében, 108. 
A liberalismus és a Sz.-Vincze-Egylet, 113, 121, 129. 
A katholicismus iskolája, 115. 
A fensőbb tanitás corruptiója és a katholikus egyetemek, 

131, 140. 
A sz. atya brevéje az örmény kérdés ügyében, 149,156, 164, 

172, 179, 195, 203, 211, 220. 
A nagyszebeni, kir. kath. Teréz-árvaház ügye, 163, 171. 
Missiót, csak missiót a népnek! 177. 
Primas ö Herczegségének megnyitó beszéde a sz. István-

Társulat XXI. nagygyűlése alkalmával, 185 
A napi sajtó szerepe helyzetünk s teendőink körül, 187, 

193, 20Í. 
Mikép kell a gyermeket az emberi társaságnak engedelmessé 

nevelni?, 225. 
Christus vincit, 226, 234. 
Húsvét, 232. 
A szülök példái a gyermeknevelésben, 235. 
Adalékok a királyi tetszvényjog történetéhez Magyaror-

szágon, 241. 
A szentatyának egy nyilatkozata a liberális katholikusok-

ról, 243, 250. 
Körültekintés a saját magunk táborában, 244, 251, 258, 

266, 274, 283. 
A magyarországi szentszékek illetékessége 249. 
Kiegyezés a liberalismussal, 257, 265, 273. 
Szent-István-társulat, 60, 123, 275, 358. 
Levelezések : 

I. Összeegyeztethető-e a liberalismus az egyház iránti köte-
les szeretettel? 292. 

II. Manap az ember csak mint „liberális" mehet előre, 332. 
III. Az ultramontánok ridegek elveikben, túlhajtok követe-

léseikben s mozdulatlanok álláspontjukban, 365. 
A Magyar nyelv és a theologia az egyetemen, 299, 307. 
Politikai természetü-e a szabadkőművesség?, 305, 313. 
A sz. Bonifacius sirja mellett egybegyűlt német püspökök-

nek közös pásztorlevele összes híveihez 315. 
A vallástanítás a középtanodákban, 321, 329, 337, 345. ' 

Az erdélyi püspök ő exjának a kath. statusgyülés előtt tar -
tott megnyitó beszéde 322. 

Gondolatok báró Vay Miklós a miskolczi jubilaeum alkal-
mával tartott beszéde felett, 324, 331. 

Az erdélyi kath. status gyűlése, 339. 
Az erdélyi kath. statusgyülés felirata, 347. 
Deeretum Urbis et Orbis Jézus sz. szive ajtatosságát ille-

tőleg 353. 
A gyermek szivének képzési módja, 357. 
A szabad egyház s szabad állam tana, gyakorlatilag alkal-

mazva a szerzetesek kérdésében, (római levelek), 372, 
380, 387, 398, 408, 418. 

Jogi vélemény a jezsuitarendnek Magyarországbani fennál-
lására vonatkozólag, 377. 

A S. Congregatio Concilii egy határozata a „missa pro po-
pulo" ügyében, 381. 

Miért utálja a katholikus egyház az úgynevezett „polgári" 
házasságot?, 385. 

A vegyes-házassági válóperek, 393, 405. 
Katechetikai különlegességek, 394, 406, 415. 
Kikért nem szabad a sz. misét felajánlani ?, 513. 
Havi szemle, 73, 81, 137, 145, 209, 217, 281, 289, 297, 354, 

361, 369. 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . 

1) Magyarország. 
Alsó-Szemeréd. Élesztgessük a kath. hitéletet, 133. — A 

protestáns papok mint a polgári házasságnak kiváló pár-
tolói és „állami" kiszolgáltató, 198. — Néhány szó a sz.-
Vincze-egyletnek működéséről falun, 206. — Segitsünk 
üldözött svajezi paptársainkon ! 382. 

Bészterczebánya. Püspöki körlevél, 213. 
Buda. Weninger atyának böjti predikácziói, 182, 197, 

206, 213, 229, 269. 276. 
Csatád. Kerületi korona s észrevétel a kerületi koronákat 

illetőleg, 309, 318, 327. — Ordinariatusi válasz a halálos 
ágyon történő áttérést illetőleg ; — szeretetadományok 
gyűjtése a svajezi üldözött papok számára ; — egy kis 
észrevétel, 400. 

Eger. Bartakovics Béla nincs többé ! 367. 
Esztergom. Főméit, herczegprimásnak legújabb körirata, 

7. — O Hgének egyh. szónoklata újév napján. Nagyér-
tékü kegyeletes ajándéka tavali szerencsés felgyógyulása 
alkalmából, 22. — Priraás ő hgének böjti körlevele, 158, 
166, 174. — Érdekes régészeti lelet, 246. — Nagyhéti sz. 
gyakorlatok, 254. — Néhai Bartakovics Bélának emléke 
a legujabbi hgprimási körlevélben, 400. 

Far nos. Főpapi adakozás, 231. 
Győr. Néhai Deáky Zsigmond, püspök urnák emléke, 69. 

Püspök urnák ő mlga ezidei első körlevele, 103. — Szent-
Erzsébet- és oltár-egylet, 125. — Böjti fegyelem a győri 
megyében. Requiem bold. Karolina-Aug. es. és királyné-
ért. Visitatio canonica, 159. — Szabadkőműves propa-
ganda, 286. 

Nagy- Várad. Közösiskola-ügy 260, 270. 
O-LiUhló. Köszönet-nyilvánitás, 373. 
Pest. Mult és jövő, 6, 11, 21, 27, 37. — A „Pester Lloyd" 

és a pápa alloeutiója, 28. — A 38. tvcz. revisiója, 53. — 
Az infallibilitás és a „Reform", 61. — A vallásoktatás a 
gymnasiumokban, 68, 77. — A porosz egyházi törvény-
javaslatok és a „Pesti Napló", 86. — Irányinak interpel-
latiója, 102. — A cultusminister ur nyilatkozata, 109. — 



A svajczi egyházi viszály a „Pester Lloyd"-ban, 117. — 
A német püspöki kar memoranduma és a „Pesti Napló", 
124. — Molnár Aladár uramnak mea culpája, 133. — Az 
állami törvények iránti hódolat, 142. — Válasz Ghyczy 
K. határozati javaslatára, 151, 157. — Országgyűlési egy-
veleg, 157. — Országgyűlési darvinismus, 165. — A pro-
testánsok nagy tanügyi gyűlése Debreczenben, 173. — A 
közoktatásügyi minister urnák körirata az egyházmegyei 
hatóságokhoz, 180, 190. — Molnár Aladár uram rugda-
lózása, 196. — A liberalismus idegessége, 204. — Aristo-
cra t ies étvágy, 212. — A kath. alapok és alapitványok, 
212. — Jegyzetek egy pár országgyűlési beszédhez, 221, 
227. — Az ,Ellenörí-nek „egy katholikus"-a, 228. — Li-
berális gyöngédség a szerbek vallási hitelvei iránt, 236.— 
A magyarhoni liberalismusnak első megérett gyümölcse, 
245. — A conservativ-forradalmi kormány, 252. — Kéz-
zelfogható tanács, 259. — A kivételes rendszabály 267. 
A „Fester Lloyd" jóakaratú figyelmeztetése, 268. — Egy 
tervezett gyilkosság, 275. — A törvény iránti tisztelet a 
kormánynál, 284. — Érdekes vallomások az autonómiá-
ról, 294, 300. — Chinai állomlátás a ,Prot. egyh. s isk. 
Lap1--ban. 307. — A mentő horgony, 317. — Válasz a 
vKath. Beform" támadásai ellen, 317, 326, 334, 340. — 
Mi a legújabb bűn? 325. — Ha akarom vemhes, — ha 
akarom nem vemhes, 333. — Tudományos járvány, 349. 
Mi az autonomia czélja, 358. — Protestáns törekvések, 
366. — Hausse és baisse, 373. — Eredeti felfogás, 381. — 
Sakk a katholicismusnak, 388. — Liberális tolakodás, 
398. — Ujabb adat az egyetem dekatholizálásához, 409. 
Hogy fizet a liberalismus, 418. 

Pozsony. Gróf Apponyi György a Hoffmann-féle hat. j a -
vaslat- és Trefort min. urnák legújabb köriratáról, 230, 
237, 245, 253, 260, 269, 277, 285, 300, 309, 341, 350. 

Rimaszombat. Commentár a m. k. vallás- és közokta-
tásügyi minister legújabb köriratához, 207. 

Rozsnyó. Püspöki körlevelek, 222, 230. — Püspök ő Mél-
tóságának bérmalási körútja, 350. 

Székesfehérvár. Elnöki jelentés a székesfehérvári, kath.-
polit. kaszinó 1872-ik évi működéséről, 270, 278. — A 
kath.-pol. kaszinó elnökének székfoglaló beszéde, 294. 

Szombathelyi egyházmegye. Fekete János apátkano-
nok emléke, 319. 

2) Külföld. 
Bécs. Zarándoklás a szeutsirhoz, 45. — Andrásy grófnak 

olasz politikája, 237, 246, 255, 261. — Bibornok-érse-
künk levele Lachat püspökhez, 343. 

Berlin. Protestáns hangok az iskolai és házassági kérdésre 
nézve, 13. •— Az uj vallásügyi törvények. 47. — A napi 
sajtónak Ítélete az uj, egyházellenes törvények felett, 62. 
— Wagener és Sydow, 127. — A protestantismusnak je-
lenlegiziláltsága, 271. — A porosz püspöki karnak együt-
tes beadványa a kormányhoz, 368. 

Catania. Sz. Agatha ünnepe, 207. 
Genf. A kath. községek elöljáróinak nyilatkozata, 223. 
Innsbruck. Liberális erőszakoskodás és ravaszság, 45. 
Ronstancz. Ö szentségének egy határozata a templomok 

elközösitése dolgában, 262. 
Konstantinápoly. A minister-válság és az örmény kér-

dés. 183. 
Köln. Porosz háladatosság, 77. 
léondon. Újévi remények, 78, 93. — Az irhoni katholikus 

egyesület, 134. 
Madrid.A király lemondása, 118. 
Mainz. Báró Kettelernek „Die Katholiken im deutschen 

Reiche" czimü röpirata, 92. 
Maria-J^aach. A jezsuitáknak bucsuszózata a német 

nemzethez, 47. 
München. Luther és Döllinger, 310. 
JVápoly.Sz. Januárius vérének felforrása, 343. 
Paris. III. Napoleon sírjánál, 54. — A tanügy kérdése, 71. 

Róma. Újévi gondolatok, 23. — A szentatyának egy nyi-
latkozata a papságról és a nemességről, 29. — Franczia-
országnak uj képviselője a szentszéknél 37. — A franczia 
nagy követségnek kérdése, 46. — A szentszéknek és 
Francziaországnak érdekei 54. — Társadalmi életünk, 61. 
Az olasz kormánynak legújabb támadása, 70. — A péter-
fillérnek hova fordítása, 92. — Bold. Labre B. J . ügye s 
a szentatyának ez alkalommal tartott figyelemre méltó 
beszéde, 126, 134. — A szentatyának levele Margottihoz, 
VII. Gergely, nyolczszázados emlékünnepélyének ügyé-
ben, 167. — Ö szentségének két levele Mermillod s saját-
kezű irata Lachat, baseli püspökhez. A római német-ma-
gyar collegiumnak magyar növendékei, 175 — Delacroix 
atyának ravatalánál, 191. — Elhagyja-e a szentatya Ró-
mát ?, 214. — A rendfőnöki házak kérdése és a minister-
krizis, 255. — A pápának halála és a jövő conclave, 278. 
— Patrizi bibornoknak decretuma sz. Fülöp és Jakab 
apostol ereklyéinek ügyében, 301. — Damas grófnak üd-
vözlő beszéde -ő szentségének nevenapján, 310. — Ö szent-
ségének válasza, 335. — Történelmi reminiscentiák, 359. 
— A rendi főnököknek és prokuratoroknak tiltakozása az 
elnyomási törvényjavaslat ellen. 383. 

Velencze. Protestáns iskola, 410. 
Amerika. A kath. egyháznak mindinkábbi felvirágzása, 

111. — A kath. hitéletnek felvirágzása, 311. 
Anglia. Kath. hitélet. A puseyismus. Protestáns propa-

ganda, 12. A katholicismusnak mindinkábbi terjedése 390. 
Belgium. Syllabus és alkotmány 303. 
Chile. A katholicismusnak állapota, 38. 
Klszasz. A bold. Szűznek csudás megjelenései, 2i5, 222. 
Északamerika. A katholikus iskolák ügye, 14. 
Németország., A német püspöki karnak emlékirata, 103, 

110, 118. — Ó-katholikus és protestáns confusio, 143. — 
Ó-katholikus püspök-választás, 238, 302. —f A német 
művészek tiltakozása Kaulbach ellen, 287. — Ó-katholi-
kus ítélet az ókatholikusokról, 389, 401, 409. 

Oroszország. A görög-egyesült egyháznak elnyomása 198. 
Rajnacidék. Michelisnek legújabb kudarcza, 22. 
Svajcz. Az egyház elleni háború, 13. — A kath. egyház-

nak üldözése, 55. — Helyzetünk, 71. — Állapotaink, 
135. A katholikusok magatartása. Bismarck-majmolás. 
Gyönyörű állapotok, 261. — Okatholikus népgyűlés, 303. 
— A juravidéki népnek tiltakozása, 351. — A katholika 
egyháznak üldözése, 359. — Lachat püspöknek magatar-
tása. Rendkívüli hatalmakkal öt felruházó pápai breve, 
374. — Az ókatholicismusnak erőszakoskodásai, 401. 

I r o d a l o m . 
Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stie-

felhagen, 15, 24, 30, 55, 63, 79, 87. 
Institutiones Philosophicae Auctore ooanne Schwetz, 94. 
Komoly theologiai felolvasások könyelmü politikusok szá-

mára. Róh nyomán Steiner Adám, 95. 
Hitelemző tanítások, 95. 
Az életkérdés, Nogáll János, 95. 
Kath. kérdések, 95. 
Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche, 96. 
A kath. egyház szertartásainak régészeti és magyarázati 

kézikönyve, Németliy Lajos, 127, 135. 
A népiskolai hitoktatás módszertana, irta Répássy János, 

199, 208, 215. 
Bibliographia Cleri Adioec. Strigoniensis in Hungaria, 231. 
Pejacsevich gróf : Das Papstthum und der Rechtsstaat sat., 

239, 247, 256, 262, 271, 279, 288, 295. 
Kozma Károly : Májusi virágok szűz Mária életéből s né-

hány alkalmi beszéd, 263. 
Nicolas : Der Staat ohne Gott sat., 296. 
Dippel: Christliche Gesellschaftslehre, 319. 
Zur Reform d. theol. Studien in Oesterreich, 351. 
Karsch: Hit, remény, szeretet, 375. 
Dr. Csiky Gergely : Az egyházjog tankönyve sat., 402, 411. 



Pesten, jan. 1. 1 . I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Irányunk. — A kereszténység s a közvé-
lemény. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

i r á n y u n k . 

Alig hiszszük, hogy találkoznék t. olvasóink 
közt, a ki puszta phrázisnak venné, lia azt mond-
juk, hogy csak reszketve nyulunk a toll után, mi-
dőn immár arról van szó, hogy lapunk elsó' számá-
nak homlokán t. olvasóközönségünk előtt bemutas-
suk magunkat . Nem mintha elveinket fejtegetni s 
i rányunkat jelezni vonakodnánk, vagy mintha 
bármi okunk lenne,, eszméinkre nézve a nyilvános-
ság szövétnekétől félni, — nem is azért, mintha a 
felvállalt , nehéz és fáradságteljes munkától vissza-
riadnánk, hanem azért mondjuk ezt, mert mindin-
kább élesbedő vonásokban kezd lelki szemeink elö'tt 
kidomborodni azon erkölcsi felelősségnek terhe, 
mely gyenge vállainkra ama pillanattól fogva ne-
hezedik, melyben e lapot, a „Religió"-t, saját ne-
vünk aláírása mellett szétbocsátjuk. Mennyivel 
fontosabbnak, mennyivel magasztosabbnak képzel-
jük a „Religió"-nak feladatát ; mennyivel szüksé-
gesebbnek létét s következetes haladását ; s meny-
nyivel kivánatosbnak ta r t juk , hogy az általa val-
lott és képviselt eszmék s elvek minél hamarabb s 
minél alaposabban, végleges győzedelemre vergőd-
jenek : annál nagyobb mérvekben fokozódik min-
denképeni elfogultságunk ; mert lehetetlen ezen kér-
dést nem intéznünk saját magunkhoz : „képes vagy-e 
ily nehéz tehernek elviselésére, képes-e arra , hogy 
a rád bizott lapot oly i rányban vezessed, melyben 
azt a kornak szükségleteinél s körülményeinél 
fogva vezetni kell, ha azt akar juk , hogy pá lyá já t 
becsülettel is, haszonnal is befutva, a jónak s igaz-
nak rettenthetlen előharczosa, az ügyrokonoknak 
tanácsadója, a magyar katholika egyház kül- s 

beléletének hű tükre, s egyszersmind azon összekötő 
lánczszem is legyen, mely mindenha ernyedetlen 
közvetitőül szolgáljon a külföld eszmevilága, józan 
törekvései s vivmányai , és saját szűkebb hazánk s 
egyházunk közt ; — szóval ; képes vagy-e mind-
azon kötelességek teljesitésére, mindazon terhek 
elviselésére, mindazon feladatoknak közmegelége-
désre való megoldására, melyek egy katholikus lap 
szerkesztésétől elválasztliatlanok; —képes-e mind-
azon igényeknek kielégítésére, melyeket a közön-
ség méltán támaszt oly egyén i rányában, mely a 
legszentebb ügynek irodalmi szolgálatába szegő-
dött ? " . . . . 

Gyenge, erőtlen vigasz, s ta lán nem is mond-
ható annak azon gondolat, hogy az irodalmi pá-
lyára nem tolakodtunk, hanem to la t tunk; és, ha 
kitűnő, s a mennyiben cl szerkesztői állás, hogy 
ily kitüntetés után soha sem vágyódtunk ; sőt ellen-
kezőleg, mindig fél tünk tőle, mindig magunktól el-
hárítani iparkodtunk azt. De e körülmények, vala-
mint nem oldanak fel azon kötelezettség alól, hogy 
most, miután a szerkesztést tényleg átvet tük, az 
ezzel járó kötelességeket is erőnkhez képest lelkis-
meretesen ne tel jesí tsük; ugy másrészt legkevésbbé 
sem képesek eloszlatni, amaz úgyszólván, lelkisme-
retes félelmet, melylyel a szerkesztői, époly rögös 
mint nehéz pályára lépünk. 

S hogy félelmünk nem gyávaság, azaz, hogy 
nem túlzott vagy alaptalan, mutat ja , bár csak futo-
lagos megfontolása is azon helyzetnek, melyben a 
katholicismus ügyét manap lá t juk. Bármerre tekint-
sünk is, csak szomorú, csüggesztő jeleneteket lá-
tunk. Azon barát i f r igy, az egyházi s világi hata-
lom közt, mely nélkül sem béke, sem boldogság 
nem képzelhető, s a melytől a társadalomnak min-
denképeni haladása s üdvös fejlődése f ü g g ; az 
utóbbinak erőszakoskodásai, foglalásai s tu-lkapásai 
ál tal felbontatván, az egyház majdnem mindenütt 
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harczba keveredett, s önvédelmi térre szoríttatott. 
Nem teheti, liogy fel ne szólaljon ott, hol oly elve-
ket hirdetnek s érvényesíteni iparkodnak, melyek 
legbensőbb meggyőződése szerint, mialatt a vallást 
s vallásosságot fenyegetnék, egyszersmind távol 
attól, hogy a polgári társadalmat szilárdabb ala-
pokra fektetni képesek volnának, inkább annak 
végveszélyét készitik s idézik elő; melyek, a he-
lyett , hogy a régibb bajokat orvosolnák, még uja-
kat is teremtenek, s ezáltal az amúgy is nehéz hely-
zetet elviselhetlenné, a majdani javulás reményét 
pedig egyre bizonytalanabbá teszik ; — nem teheti, 
mondjuk, az egyház, hogy ily körülmények közt a 
változhatlan jó- s igaznak jogait s érdekeit köte-
lességszerííleg ne védelmezze, hogy az örvény szé-
lén barangoló társadalomnak, ha még lehet, meg-
mentésére, intő szavát ne hangoztassa, hogy a té-
velygőket ne oktassa, a gonoszul cselekvőket ne 
feddje s az ingadozókat megnyerni ne iparkodjék• 
szóval, hogy el ne járjon amaz isteni küldetésében, 
melynél fogva az igazság őrének, hirdetőjének és 
védőjének lennie kell ; mert „nem rejthető el a he-
gyen helyzett város, sem gyer tyá t nem gyúj tanak , 
hogy a véka alá tegyék, hanem a gyertyatar tóra, 
hogy világoskodjék mindazoknak, kik a házban 
vannak." ') 

Ebből pedig a világnak fiai ürügyet s alkal-
mat vesznek magoknak, hogy mint állítólag meg-
támadott féi kettőztetett szenvedélyességgel az 
egyház elleni liarczra keljenek. S innen származik 
azon szomorú küzdelem, melynek, ugylátszik még 
csak kellő közepén á l lunk; innen azon vés?es tév-
kör, hogy az igazságtalanul megtámadottnak jogos 
védelme veszélye tulkapásnak bélyegeztetik ; innen 
pedig a katholikus irodalomnak, főleg az időszaki 
irodalomnak, azon nem épen örvendetes, nem épen 
könnyű , s épenséggel nem veszélynélküli feladata 
is, hogy szakadatlanul résen állva, folytonosan a 
leghevesebb ostromok visszaverésével elfoglalva, 
idejének s erejének legjavát, melyet rendes időkben 
a béke üdvteljes munkálataira fordíthatna ; kény-
telen oly meddő harczok kivivására felhasználni, 
melyeknek eredménye a legjobb esetben is csak oly 
szellemi javaknak megőrzése vagy visszaszerzése, 
melyeket az emberi nem már évezredek előtt ismert 
és birt, s melyeket egy tisztultabb eszméjü kor 
nem csak becsült, de hálásan élvezett is ; mig a 
mai nemzedék, hallását, mint sz. Pá l mondja 2) 

Máté V. 14. 
2) Tira. II. 4, 4. 

elforditván az igazságtól s mesékre térvén, ama-
zoknak tagadásában a bölcselmet, kicsinylésökben a 
felvilágosodást, elnyomásokban a haladást rejleni 
véli, s zokon veszi, sőt haragra , dühre lobban, va-
lahányszor felforgatási ú t jában a jog s igazságos-
ság védőire talál, kik nemcsak, hogy ádáz tevé-
kenysége elé legyőzhetlen akadályokat gördítenek, 
hanem mint a lelkismeret intő s dorgáló szózata, 
nem engedik meg , hogy gonosz gyakorlatának 
megfelelő fonák elméleteket is gyár tván, az isteni 
jog helyébe a maga elméjének lázas képzelődéseit, 
irányzatos ferditéseit s hamis lehozásait tegye; — 
nem engedik még, hogy igazságnak mondassák a 
mi hazugság vagy tévely, haladásnak, a m i vissza-
hanyat lás a szellemi vadság, az erkölcsi művelet-
lenségnek szomorú korszakába s törvénynek, a mi 
erőszakoskodás, vagy legfelebb is csak a gonosz-
nak hivatalos elismerése és szabályozása. 

Nincs kedvünk ezen eszméket tovább fűzni, 
mert ugy látszik nekünk, miszerint fentebb hang-
súlyozott félelmünknek okadatolására talán elég 
ennyi is. Ha csak azon öntudattal nyúlnánk a toll-
hoz, hogy szerkesztői pályánkon sűrű ellenmon-
dással találkozandunk, hogy ellenséget szerzen-
dünk magunknak talán ott is, hol használni vél-
tünk, hogy akadályok fognak utunkba gördit-
tetni oly helyről, honnan baráti részvétet, s-zives 
támogatást , vagy legalább is ügyrokoni elnézést, 
nem csak remélleni ; de talán várni, sőt követelni 
is jogunk volna ; meg liagyán ! — ilyféle nehézsé-
gekkel majd megküzdendünk ; sőt vannak akadá-
lyok, melyeknek legyőzése a bá t ran törekvőnek 
izmait nem, hogy megzsibbasztaná, mint inkább 
még jobban aczélozza, mert erejének öntudatára 
ébreszti s annak kellő használatára taní t ja . Nem 
is ez az, mi talán csüggesztőleg hathatna lel-
künkre ; mert saját személyünk ama magasztos 
ügyek mellett, melyeknek szolgálatára vállalkoz-
tunk, merőben el kell, hogy enyészszék ; de épen 
ez ügyek azok, mikre nézve aggódunk, váljon esz-
méink, rendszerünk, nézeteinknek összlete s azon mo-
dor, melylyel mindezeket érvényesíteni készülünk, 
a legjobb szándék mellett is hasznukra leend-e, s 
képes-e arra, hogy a józanul, s méltányosan ité-
lőknek helyeslését vívja ki számunkra. 

íme megpróbáljuk! Vezérfonalul azt bír juk, 
melynél jobb s biztosabb nem létezik : a katholika 
egyház tanát , csalhatatlan tekintélyét. Ebben van 
a kereszténységnek telje, ebben az igaz, örök és élő 
isteni tekintély, melyen kívül, mindent kicsinyleni 
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s elvetni kesz korunkban nincs megállapodási alap, 
nincs megnyugvás , nincsen határazott i ránytű , 
bárhol keressük is azt. S ebből az következik, hogy 
a társadalomnak, ha minden felsö'bb tekintély alól 
kivonja magát ; mivelhogy e tekintély örökké nél-
kxilözhetlen, okvetlenül feloszolnia keilend s hogy 
viszont azok, kik bármely csekély erővel, a társa-
dalomnak megmentésére s józanabb ösvényekre 
való átterelésére közreműködni kívánnak, legelső 
teendőjök oda hatni , hogy a tekintélynek elve az 
állami, a polgári életben régi érvényét ismét visz-
szaszerezze, hogy kötelességeinket fel- és lefelé 
necsak ismerjük, de elismerjük és teljesitsiik is, 
hogy az állam ismét a keresztény meggyőződés 
megingathatlan alapjára fektettessék, hogy a tör-
vényhozás semmi olyast ne határozzon, mi a ke-
reszténység positiv fogalmaival ellenkezik ; s hogy 
minden ezentúl felmerülhető vitás kérdés ezen szel-
lemben, a kereszténység szellemében oldassék meg. 

Váljon mai állapotaink és eme követelések 
közt van-e összhangzat ? Fájdalom nincs ! Korunk 
úgynevezett jogtudománya, úgynevezett országiári 
bölcsesége, úgynevezett hazafiassága, állitólagosan 
népboldogitó törekvéseinek legmagasabb czélját a 
társadalomnak elkereszténytelenitésében ta lál ja , s 
azon fonák okoskodással, mely korunkat egyálta-
lán jellemzi, az államot biztositani véli akkor, mi-
dőn az államképző tényezők leghathatósbikát, az 
egyházat, üdvös tevékenységében gátolja ; és a 
műveltséget előmozdítani azá l ta l , hogy minden 
igazi culturának szülőanyját , ugyancsak e katho-
lika egyházat, leszorítja azon térről, melyen a va-
donnak gyermekeiből erkölcsös, művelt férfiakat 
nevelt, melyen a pogány faj ta lanság helyébe ke-
resztény erkölcset, a pogány szivtelenség s önzés 
helyébe a keresztény, felebaráti szeretetet, s az ókor 
tévedező féltudomány helyébe az isteni kinyilat-
koztatáson nyugvó, határozott , biztos, erős tudást 
és meggyőződést ültette. 

Nincs tehát összhangzat a keresztény eszme, s 
a mai társadalomnak iránya és törekvései közt. Ez 
pedig oly hiány, mely utóvégre is csak a társadal-
mon boszulandja meg magát, s melyen segíteni 
égető szükség. De miként ? Minden esetre azáltal, 
hogy a keresztény eszmét ismét túlsúlyra segítsük 
az elmékben és a szivekben; hogy a polgár, ért jük 
az állampolgárt, szokjék hozzá ismét, a nyilvános 
közéletnek zajos ténykedése közt is kereszténynek 
érezni magát ; hogy ottani fellépését, s azon befo-
lyást , melyet szavazatának súlya által a közü-

gyekre gyakorol, mindig keresztény jellemének kö-
vetelményeihez mérje, hogy semmit ne tegyen, s 
semmihez beleegyezését ne adja, mi ezen eszmével 
ellentétben áll. De azt a mai körülmények közt 
kieszközölni — hic labor, — hoc opus ! Való igaz, 
ha mindjár t .fájdalmas igazság is, hogy a népek 
hite annyira meg van ingatva, az erkölcsök any-
nyira megrontvák, hogy huzamosb idő óta annyi 
veszedelmes elv hirdettetett, annyi elégületlenség, 
annyi rosz kívánság, annyi vétkes szenvedély ver-
gődött uralomra ; — hogy végre a tekintély, a mél-
tóság, az érdem, annyira összegázolvák, miszerint 
az egyháznak összes erejét összeszedni, s isteni kin-
cseinek, intézményeinek s fegyelmének teljes érvé-
nyesítésével, alkalmazásával s kifejtésével keilend 
a sikra szállania, ha az i rányában nyilvánuló, ré-
szint gyűlölettel, részint közömbösséggel sikeresen 

•megküzdeni kíván. Ez tagadhatat lan. Aczél tehát ki 
van tűzve, de hol van az ut, hol az eszközök annak 
megközelítésére ? 

E g y lépéssel tovább haladva, azt mondhatjuk, 
miszerint az egyháznak, hogy ezt tehesse, szüksége 
van bátor, lelkes, jól fegyelmezett s ügyes szol-
gákra, hivatásoktól áthatott , s annak magaslaton 
álló papokra. 

Mi vagyunk-e ezek ? Eléggé át vagyunk-e 
hatva hivatásunk magasztos ihletétől, hogy annak 
mindig és mindenütt eleget tenni készek vagyunk 
is, tudunk is ? Eléggé lelkismeretesen s alaposan 
műveltük s műveljük-e a szent tudományt , hogy 
abból kötelességeinknek kellő fogalmát, s az^azok-
nak pontos teljesítésére szükséges eszközöknek he-
lyes ismeretét meríthettük, egyúttal pedig mindazon 
gyakorlat i ügyességet is saját í that tuk el, mely nél-
kül a tudomány is csak holt betű marad, hasonló 
a hüvelyébe rosdásodó kardhoz ? S a miket tanul-
tunk, érvényesítettük, alkalmaztuk, gyakoroltuk-e 
mindenkor azokat ; megmaradtunk-e mindig azok-
ban, miket tanul tunk és a mik ránk bízattak, tud-
ván, kitől tanul tuk mindezeket ? 8) S készek vol-
tunk-e mindenkor megfelelni mindennek, ki okát 
kérdi a bennünk való reménységnek ; de ezt szelíd-
séggel és tisztelettel, jó lelkismeretünk lévén, hogy 
a miben rágalmaznak minket, megszégyenüljenek, 
kik gyalázzák jó magunkviseletét Krisztusban ? 4) 

íme, mennyi kérdés, melyre megfelelni, — ta-
lán mennyi hiány is, melyet pótolni, helyre ütni 
kel l ! 

3)H~Tim. 3, 14. 
4) I. Petri, 3, 15. 
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Tagadhatat lan, hogy a papság — s talán nem. 
egészen önvétke nélkül —• leszoríttatott azon polcz-
ról, melyet elfoglalnia rendeltetése, feladatának 
előkelő volta, a társadalom körüli számos érdemei, 
s általános műveltségénél fogva joga van, melyet 
visszafoglalnia, bátran merjük kimondani, a köz-
ügy érdekében kötelessége. De ezen visszafoglalás, 
az elvesztett ta la jnak visszalióditása csak akkor 
sikerülend, ha ezt azon eszközöknek segítségül hí-
vása mellett megkísérli, melyek saját hivatásának 
körén belül feküsznek; minden más mód, minden más 
ut csak zavartabbakká teendi viszonyait, kényesbbé 
helyzétét ; mert bármit mondjunk is, csak egyedüli 
természetes, mert rendeltetéséből folyó álláspontjá-
nak hol részletes, hol teljes feláldozásával, hogy 
ne mondjuk, elárulásával j á ru lha t ; de az ily kísér-
leteket sem áldás, sem valódi, maradandó siker nem 
szokta követni soha ! 

Hornig Károly. 
(Vége köv.) 

A kereszténység s a közvélemény. 

Volt idő, midőn a keresztény alapelvek irányadók voltak 
a népek és nemzeteknek, ugy magány mint nyilvános életében. 
Azok voltak az eszményi erők, melyek a nemzetek életét moz-
gásba hozták és annak kifejlődése, úgymint alakulására a 
bélyeget reányomták. Az okmányok, melyeket azon korból 
birunk, mindannyian a ker. szellemét lehellik és az irány, mely-
ben szerkesztve vannak, világosan bizonyítja, hogy a keresz-
tény elvek nem csak a népélet külsejére tapadtak, hanem hogy 
annak belsejébe is hatottak, azt teljesen át és átjárták, és a 
külső élet fölött a belső által uralkodtak és azt átalakították. 
Igaz hogy az azon korbeli törtenelem a népek életében a ke-
reszténység elveitől való, nagy és mély horderejű eltérésekről is 
tanúskodik ; de valamint egyeseknek, ugy a népeknek is meg-
adatott az akarat szabadsága és evvel a roszra is vissza lehet 
élni. Egészben véve azonban, a keresztény eszmék és alapel-
vek uralma mégis fenmaradt.. 

Napjainkban ez megváltozott. Egy új hatalom lépett 
előtérbe, mely a népszellem és népélet fölött az uralmat igény-
be veszi és parancsszavát a népélet alakulása és kifejelődésére 
irányadóul, szabályul, erőszakosan feltolja. És ez a „közvé -
l e m é n y " . A sok közül ugyanis ez is egyike a liberális szóla-
moknak, melyekben korunk oly gazdag, és melyeknek annál 
nagyobb hatásuk van, minél követelőbben, minél irányadóbban 
lépnek fel és minél inkább érvényt törekesznek maguk részére 
szerezni. A hol csak nyilvános ügyről szó van, legyen az na-
gyobb, vagy kisebb horderejű,ott a „közvélemény"-t mint irány-
adó tekintélyt szerepeltetik. 0 feltétlen elismerést követel ; 
azt akarja hogy neki magát mindenki alávesse. Egy szólamot 
sem ismétel gyakrabban a liberális sajtó, mint a közvéleményt. 
Általa minden ellentétes vagy eltérő nézetet levernek. A „köz-
vélemény" egyik, sőt a legfőbb eszköz, mire a liberalismus 

hatalmát alapítja. Ezek után méltó lesz megvizsgálni, minő 
helyzetben van és minő a viszonya ezen „közvélemény'-nek 
a kereszténységhez ? Kérdezzük meg tehát : mi az a közvéle-
mény, mit a liberalismus mint uralkodó hatalmat reánk akar 
erőszakolni ? 

A physicai világrend mindenütt állandó és általánosan 
érvényes törvényeken nyugszik, melyek abban minden egyest 
uralnak és az egésznek szolgálatára késztetnek. Mind addig 
mig az Istentől, ki által rendelve vannak, működésükben va-
lamely meghatározott esetben fel nem függesztetnek, ugyan-
azok is állandóak maradnak ; mert e törvények mind önmaguk, 
mind működésükre nézve változhatlanok; semmi teremtett ha-
talom nem képes nekik ellentállani, vagy magát uralmuk alól 
kivonni; csakis az Isten által művelt csoda áll működésük köre 
felett, és uralkodik az uralkodó természeti törvények felett. 
Ezen általános érvényű és általánosan uralkodó természettör-
vények által tartatik össze az összes physikai világrend, ezek-
től tételeztetik fel a világrend egysége, ezek eszközlik és tart-
ják fenn a természet világában és a természet folyamában az 
összhangot. Az isteni eszmében praeformálva, mintáz összes 
physicai világ, ugy ők is az Istentől rendeltettek, és az isteni 
gondviselés vezetése és felügyelése alatt gyakorolják műkö-
désüket a physicai világrend egészének fentartására. Ha ezen 
törvények valaha megszűnnének működni, ugy az összes phy-
sikai világrendnek össze kellene omlani ; a látható világ nagy 
épülete összerogyna és romjai alá minden eltemetetnék, ami 
benne létezik. E természeti törvények az emberre nézve nem 
képeznek elzárt könyvet ; és habár közvetlen tekintete előtt 
sokszor elrejtőznek is, mégis képes azokat elméje által felfe-
dezni, azon eszközök segélyével, melyeket részére a tudomány 
nyújt és képes azokat szolgálatába szegődtetni, hogy saját czél-
jára felhasználja azon felfedezések által, melyeket a természet 
törvényeire alapit. 

A physicai világrend felett azonban van egy másik is, 
mely magasztosabb az elsőnél, úgyannyira, hogy a physicai 
rend annak alá van rendelve, mint az eszköz a czélnak és 
tulajdonképen csak miatta létezik. És e másik rend: a physicai 
rend átkarolja mind, a csak pusztán természeti lényeket ; az 
erkölcsi azonban átkarolja a világban létező ertelmes lényeket 
— az embereket. Valamint tehát a látható világ csak az ember 
végett létezik : ugy a physicai rend czélját az erkölcsi rendben 
találja fel ; az ő rendeltetése, hogy ez utóbbinak szolgáljon. 
Az összvilág organismusa az erkölcsi világrendben találja fel 
befejezését és teljét, ez a középpont, mely körül minden forog, 
ennek eszméje határozó s irányadó az összvilág eszméjére nézve. 
Az egész világterv értelmetlen lenne az erkölcsi világrend 
nélkül, mert az előbbi tetőpontját az utóbbiban találja fel. 

Azonban nem képzelhető rend, meghatárzott alapelvek 
nélkül, melyek a rend alapját képezik és ezen elvekből kifolyó 
meghatározott törvények nélkül, melyek a rendet szabály-
ozzák és fentartják. Valamint az épületet csak szilárd, moz-
dithatlan alapra lehet építeni ; ugy a rendet is csak szilárd, 
változhatlan alapelvekre lehet fektetni. Ahol ez hiányzik, 
ott hiányzik az alapföltétel ; mert homokra házat épiteni 
n e m l e h e t . Valamint továbbá az épület kivitelénél 
pontosan figyelni kell a nehézség törvényeire, hogy az 
épület sikerüljön ; ugy nem elegendő, hogy a rend csak 
szilárd és változhatlan alapelveken nyugodjék ; hanem 
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szükséges, hogy az egész terjedelmében és minden részletei-
ben határozott törvények által szabályoztassék és ezen törvé-
nyek hasonelemüek legyenek alapul szolgáló elveikkel ; e 
törvényeknek az alapelvekből kell kifolyniok és azért épen 
oly változhatlanoknak kell lenniök, mint alapelvük. Hogy ez 
áll a physicai világrendről teljes mértékben, azt már láttuk. 

Hasonló alaptételeknek alkalmazással kell azonban bir-
niok az erkölcsi világrendre nézve is. Ez is csak azon feltétel 
alatt lehetséges és képzelhető, hogy ha szilárd és változhatlan 
alapokon nyugszik és ha szilárd, nemkülönben változhatlan 
törvények által szabályoztatik és tartatik össze. Az erkölcsi 
rend alapelvei ugyan lényegesen különböznek a physicai rend 
alapelveitől, valamint e két rend is lényegesen különbözik 
egymástól ; de ezen alapelveknek itt épen ugy kell létezniök, 
mint amott. Valamint a physicai rend megszűnnék azon eset-
ben, ha az alapul szolgáló törvények erejöket elvesztenék : 
ugy lehetetlen lenne az erkölcsi rendnek létrejönni, változ-
hatlan erkölcsi alapelveknek s a változatlan erkölcsi törvé-
nyek szabályzó és összetartó ereje nélkül ; — ha azon elvek 
és törvények ingadoznának, akkor az egész erkölcsi rendnek 
szét kellene hullani. 

Ily elvek és törvények azonban az erkölcsi rendben ép-
oly kevéssé hiányzanak, mint a physicaiban ; praeformálva 
vannak azok az erkölcsi rendről alkotott isteni eszmében és 
ennek következtében az erkölcsi renddel együtt, és benne, az 
Isten által alkottattak és szentesittettek. Kétféle ismeretfor-
rással bírunk, honnan annak ismeretét meríthetjük, és ezek : 
az ész, és az isteni kinyilatkoztatás. Már maga az ész által 
megismerjük az erkölcsi rend elveit ; tudjuk, megismerjük, 
hogy az erkölcs és a jog, alapját, czélját, és eszményét Isten-
ben bírja, hogy az erkölcs és jog törvényei Istentől származ-
nak. Isten által szentesittettek, és hogy az ember azoknak 
Isten végett engedelmeskedni, azokat szentül megtartani 
köteles, hogy az erkölcsi rendben minden emberi tekintély 
az Isten által van behelyezve és igy engedelmességet önmaga 
részére csak Isten miatt követelhet, hogy az erkölcsi rend 
felett egy kiegyenlítő igazságosság uralkodik, mely egy má-
sik életben mindenkit érdeme szerint fog jutalmazni stb. To-
vábbá saját eszünk által megismerjük az erkölcsi rendnek 
legalább legáltalánosabb és legfőbb törvényeit ; megismerjük, 
hogy az ember legfőbb kötelessége, Istennek szolgálni és neki 
a vallásos hódolat adóját bemutatni, hogy köteleztetünk min-
denkinek a magáét megadni és meghagyni, hogy embertár-
saink egészségét és életét veszélyeztetnünk, vagy megsérte-
nünk nem szabad ; stb. Kétségbevonhatlan igazság ugyan, 
hogy elménk e téren a tévedés veszélyének leginkább ki van 
téve; de az isteni kinyilatkoztatás épen emiatt jött segélyére, 
és az erkölcsi rend alapelveit, nem különben törvényeit oly 
teljesen és oly világosan állította szemünk elé, hogy a hiány 
és sötétség, mely a mi természeti ismereteinkhez tapad, az 
által gazdagon vau kárpótolva. De ez nem elég. Az isteni ki-
nyilatkoztatás egyszersmind a természeti fölé még természet-
feletti rendet is helyezett és alapított, az elsőt e másodikba 
felvette és t ö k é l e t e s í t e t t e , és e mellett közölte velünk 
az isteni kinyilatkoztatás a természetfeletti rend alapelveit, 
melyeken az nyugszik, és a törvényeket, melyek azt szabá-
lyozzák, és mindezt teljesen és világosan ; és minthogy ezek-
nek szüntelen épségben tartása és helyes magyarázatáról az 

egyház által gondoskodott, eleget tett egyszersmind ezen 
irányban ismeretünk minden szükségeinek. 

Valamint a physikai rend bensejében átláthatlan gaz-
dag részleteket tár fel, nem kevésbé van az erkölcsi rend is 
feltagolva, részletekre osztva. Az egész erkölcsi rend számta-
lan részleteket tartalmaz, melyek azonban egymással mind 
szerves összeköttetésben léteznek, a mennyiben egyik a má-
siknak alá van rendelve és viszonylagosan mindnyájan egy-
másba nyúlnak. Az erkölcsi rend legfőbb és legelső tagozatát 
a két nagy rend : az egyházi és állami képezik, e kettő ki-
terjed mind a többi részletes rend felett. Az egyház és állam 
ama két nagy kör, melyben az erkölcsi rend kitünőleg és első 
sorban él és alakot nyer. Isteni rendelet által ugyanis az 
emberiség törekvése kettős czélra van irányozva, t. i. az örök 
üdv és az ideiglenes jólétre. Az örök üdv az első és a legfőbb, 
ennek alá van rendelve az ideiglenes jólét. Az örök üdv a 
Krisztus által rendelt üdvrendtől feltételeztetik, ellenben az 
ideiglenes jólét feltételét képezi ugyan csak az Isten által 
rendelt társadalmi jogrend. Az üdvrend érvényesítése az 
egyházhoz tartozik, a társadalmi jogrend gyakorlati keresz-
tülvitele és biztosítása ellenben az állam kötelessége. 

Ha ez csakugyan ugy van, ugy mindaz, a mi az erköl-
csi rendre nézve általában érvényes, szükségképen érvényes 
e két nagy részletes rendre nézve is, melyek az erkölcsi rend 
tagolatát képezik. Az egyház és állam, örök, változhatlan el-
veken nyugosznak; örök, változhatlan törvények által uraltat-
nak, melyek ama elvekből folynak ; ők csak amaz alapelveken 
és ezen törvények uralma alatt állhatnak fenn ; létezésük 
ugy, mint kifejlődésük, ezektől van feltételezve és egyáltalá-
ban nem létezik semmi, mi ezeket a nevezett czélból helyet-
tesíthetné. 

Az egyház a keresztény hit örök és változhatlan dog-
máin alapszik ; ezek alapítják meg tartósságát, ezek szolgál-
nak szervezetének alapjául és igy csakis azok hü megőrzése 
biztosítja létét és szervezetét. Azon pillanatban, melyben 
azoktól az egyház csak egy hajszálnyira is eltávoznék, meg-
szűnnék létezni, megsemmisülése kikerülhetlen lenne. De, a 
hitnek ugyanazon változhatlan dogmáin nyugszik egyszers-
mind az egyháznak, az emberek üdvét czélzó működése is. 
Ezek alapítják az összes keresztény üdvrendet, és minthogy 
az egyház kötelessége az embereket ezen üdvrendbe beve-
zetni, igy az egyház minden működése is a keresztény hit 
ezen változhatlan alapelvein nyugszik ; bárminő eltérés ezen 
alapelvektől, az emberi nem üdvét czélzó összes működését 
megbénitaná ; az üdv forrása, mely az egyházban megnyit-
tatott, megszűnnék folyni és a víz, mely „az öröklétre átfoly" 
elzároltatnék. Ezért van az egyház a csalatkozhatlanság elő-
jogával felruházva, hogy a keresztény hit dogmáinak kincsét, 
melytől létezése és működése függ, liiven megőrizze és fenn-
tartsa, és a ker. hit dogmáinak értelmét és horderejét az 
igazsággal megegyezőleg magyarázza. A ker. hit ezen változ-
hatlan dogmáiból folynak ama törvények, melyek az összes 
üdvrendszerre irányadók, és nem kevésbé változhatlanok, 
mint maguk a dogmák. Általuk változhatlanul szabályoztatik 
a ker. élet a ker. üdvrendszer keretén belül, és azért épen 
oly kevéssé térhet el tőlük az egyház, mint a dogmáktól. 
Ezek is gondjára vannak bizva, hogy őket sértetlenül fenn-
tartsa, és ott, hol szükséges csalhatatlanul megmagyarázza. 
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Az eltérés e törvényektől azon következménynyel birna, hogy 
az összes üdvrendszer, ugy a mint az az egyházban megtes-
tesülve van, összeomlanék, és az emberiség részére az ut a 
mennyekbe elzáratnék. 

Az állam ellenben a jog örök és változhatlan alapelvein 
nyugszik. Ezek képezik a társadalmi jogrendet és ezen jog-
rendet köteles az állam gyakorlatilag keresztül vinni és biz-
tosítani. Ezért a társadalmi jogrend alapja, egyszersmind az 
állam alapja is. A jog azon örök elvei, melyek nélkül jogrend 
nem léteznék, egyszersmind azon alapok, melyeken az állami 
intézmény nyugszik ; ezektől függ valamint az állam létele, 
ugy működése is. Az állam, a jog örök elveitől egy ujjnyira 
sem távozhatik el, a nélkül, hogy sirját meg ne ássa, melybe 
elkerülhetlenül eltemettetik. Ez által elszakadna rendelte-
tésétől, eltávoznék legbiztosabb alapjától, melyen áll, és épen 
oly menthetetlenül közel van az összeroskadáshoz, mint a 
homokra épitett ház. A physikai erő külső szervezetét hosz-
szabb, vagy rövidebb ideig ugyan összetarthatja, de az igazi 
és tulajdonképeni élet e szervezetből eltűnt, állandóságának 
gyökerei elszáradtak, és azért az ily államnak sem működése 
nem szolgál többé az emberek igazi jólétére, sem nem képes 
a zivatarokkal szembe szállani, melyek ellene feltámadnak. 
Önmaga hinti el saját bensejében a felforgatásnak és kimerü-
lésnek magvát, melyek alatt tönkre kell mennie. Az állani 
tehát és az állami rend, csak a jog örök, változhatlan alap-
elvein képes felépülni, ha eszméjének, ha feladatának, mely 
reá várakozik, megfelelni akar. És valamint az állam a jog 
örök alapelvein nyugszik, ugy ismét az ezen elvekből kifolyó 
örök és változhatlan jogi törvények ama szabályok, melyek 
szerint minden állami működésnek alakulnia kell, hogy ha az 
Isten által alkotott rendnek megfelelni akar és az emberi 
nem jólétét előmozdítani szándékozik. Az állam összszerve-
zetének, az állami hatalom minden gyakorlatának, minden 
állami törvénynek és intézvénynek összhangban kell lenni a jog 
ezen örök törvényével ; az államnak a maga részére nem sza-
bad más feladatot igényelni, mint a jog örök törvényeit saját 
törvényei és intézvényei által mindenhol érvényre emelni és 
gyakorlatba hozni, és azokat azon különböző viszonyokhoz, 
melyek tényleg a társadalomban léteznek, alkalmazni. A 
mint az állani hatalmi ténykedéseiben a jog ezen örök tör-
vényeitől eltávozik és magát azokkal összeütközésbe helyezi, 
azonnal kilép azon eszme fényköréből, melytől az ő magasz-
tos állása a világrendben függ, és épen ellentéte lesz annak 
a minek lennie kellene, lesz despota ; mert benne többé nem 
az örök törvény, hanem önkény uralkodik. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,január 1. M u l t é s j ö v ő . Valahányszor az uj 

évhez elérünk, mindannyiszor oly helyzetben érezzük magun-
kat mint a vándor, ki a hosszas utazásnak számtalan kelle-
metlensége, akadálya és nélkülözése között egy-egy kiválóbb 
pontra elérve, pihenése közepett visszaidézi elméjébe átélt 
viszontagságait, számítja a jövő eshetőségeit, visszatekint a 
múltba, honnan csak szenvedés int felé, elmélkedik a jövő 
felett, mi sors vár további útjában reá ? És a mai nappal, egy 

hosszú év lefolyása után ismét uj kezdődik meg, a társadalmi 
életnek oly pontjára jutottunk ismét, honnan visszapillant-
hatunk, mulhatlanul vissza kell pillantanunk a múltra, mér-
legelnünk kell a keresztény elvek alapján a lefolyt eseménye-
ket s az egyházat közelről érdeklő tényeket, mert ezek nem 
egyeseknek, nem néhány csekély számúaknak, hanem az ösz-
szes emberiség érdekeit érintik ; üdvhozólag, vagy rombolólag 
hatnak a társadalomra is a szerint, a mint a felidézett és 
végbement eseményekben az egyház elveire, mint irányadóra 
ismerhetünk, vagy nem ismerhetünk, mert : csak in cruce 
salus. Egyik oldalon a mult, másikon a jövő áll előttünk mai 
nap ; — azt mérlegelhetjük a megtörtént tények után ; ezt ? 
— megjósolhatjuk a történelemből levont tanulság alapján, 
sem ott, sem itt nem tévesztve szem elől soha a ker. elveket, 
mert ez az egyedüli fénylő j>ont, melynek világánál a scylla 
és charybdis között bizton evezhetünk. 

Az egyház által képviselt természetfeletti létrend léte-
zése és hatásának, befolyásának emelkedése mindenkor egy-
értelmű volt, egyesek ugy, mint az összes társadalom jólété-
nek emelkedésével. Hol e befolyás eddig érvényre nem emel-
kedett, mint az a pogány népeknél szemlélhető, vagy ha ér-
vényre emelkedve erőszakosan paralyzáltatik, vagy épen tel-
jesen kizáratik, ott megszűnik a jólét, a társadalom erkölcsi 
emelkedése hanyatlássá változik, mig végre a teljes sülyedés 
pillanata be nem következik. Emelni, elősegíteni e befolyást 
érdem, több, mert erény ; akadályozni, merénylet és ban. És 
e bün, a m u 11 r a ónsulyal nehezedik. Ha a lefolyt évben fel-
merült események felett pártatlan szemlét tartunk, és nem 
hagyjuk magunkat elszédittetni, vagy elcsábíttatni előítéle-
tek által : ugy megdöbbenve kell tapasztalnunk, hogy az ural-
kodó liberalismus tévszelleme nagyban előhaladt romboló 
munkájában és az egyház befolyását, ha teljesen nem volt is 
képes megszüntetni, de láthatólag szűkebb térre szorította, 
és hogy még szűkebb térre szorítsa, ehhez már az előkészü-
leteket megtette ; nem vélte ugyan még megérkezettnek az 
időt, hogy leszorítsa teljesen működésköréről és helyét ő fog-
lalja el, de már elkészítette útját, hogy a kedvező pillanat 
megérkeztével örökösképen léphessen fel. Igen, visszatekintve 
a múltra látjuk a rést, látjuk a sebeket, melyeket az egyház 
testén ütött, de szemléljük egyszersmind a károkat is, a mély 
erkölcsi sülyedést a társadalomban, a nyomort, mely arczá-
rói leolvasható. 

A liberalismusnak a legközelebbi múltban egyik ked-
vencz eszméje volt, dechristianizálni az elemi tanodákat, azo-
kat oly elemekkel megtölteni, oly könyvekkel ellátni, melyek 
minden egyebet foglalnak magukban, csak ker. szellemet 
nem. Ezen czél elérhetésére azonban szükséges volta fenneb-
bieken kívül még az egyház rendelkezési jogát is teljesen ki-
zárni az iskolából, sőt még a f e l ü g y e l e t i jogtól is megfosztani. 
A fensőbb tanodák dechristianizálása a táplált reményeknek 
nem felelt meg teljesen, a gyermekkorban a szivbe cseppeg-
tetett ker. elveket a fensőbb nevelés által nem lehetett min-
den kebelből kiirtani, mindig maradt még valami a férfiúban 
is, a gyermek keresztény öntudatából, ezt megakadályozni, 
előre is lehetetlenné tenni czélja a liberalismusnak, melynek 
kiviteléhez, és igy a társadalom erkölcsi sülyesztéséhez Né-
met-, Franczia-, Olasz- és Spanyolországban, oly gyorsaság-
és kitartással látott, mely méltó lett volna a legnemesebb 
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czél kivitelére is. Itt, az elemi iskolákban látta a liberalis-
mus a legkedvezőbb talajt a keresztény eszmék kész befoga-
dására, itt látta önmagára nézve a vészt rejleni a ker. elvek 
hatásában. Vad dühében azért támadta meg az egyház e ve-
teményes kertjét és pusztító szelleme már is kezdi megte-
remni gyümölcsét a társadalomban, mert már vannak és ezen-
túl százszor többen lesznek oly szülők, kik semmi eszköz, te-
kintélyük semmi közbevetésével nem lesznek képesek féken 
tartani gyermekeiket. De épen az kell a liberalismusnak, 
ezekből neveli majd fel önmagához méltó mételyeit a társa-
dalomnak, ezek az ő reményei, kikben már előre is örömét 
találja. — 

Az iskolán kívül a szó- és gyóntató-székek azon helyek, 
hol az egyház befolyását a felnőttekre gyakorolja, mert itt 
fejti ki egész magasztosságában és teljében azon tanokat, 
melyeknek az iskolában csak magvait hinté el; itt gyakorolja 
a lelkiismeretre azon befolyást a hit kétélű fegyverével, mely 
nem csak Isten országának, hanem az államnak is hasznos 
polgárává emeli az embert. Jaj, százszorosan jaj az államok-
nak, ha az egyház, természetfeletti küldetésének e két kiváló 
helyén megszűnnék hatásosan működni a lelkisifleretre. A 
béke, nyugalom és rend, e mulhatlanul szükséges feltételei 
az állami felvirágzásnak, a tudományok fejlődésének és elő-
haladásának, az általános társadalmi jólétnek — eltűnve a 
föld színéről ; a minden jólétet felforgató forradalom szelleme 
ütné fel tanyáját a társadalomban és pusztítás jelölné nyo-
mát a keresztény elvek által alapított béke honában. És vál-
jon a lefolyt múltban volt-e tekintettel a liberalismus, ne 
hogy ez irányban az egyház az ő befolyását természetfeletti ta-
nainak alapján akadályozza ? volt-e tekintettel arra, hogy az 
emberi lelkismeret a keresztény elvek örök irányához alkal-
mazkodjék ? nem működött-e összes erejéből közre arra, hogy 
az egyház befolyása e kettős téren is megbénittassék és a 
minden tekintélyt lábbal tapodó forradalom szelleme nagyobb^ 
és nagyobb tért foglaljon ? Mit szóljunk hozzá ? Ismerjük el, 
hogy a liberalismus itt sem volt önmagához hűtlen a múlt-
ban. A forradalmi eszmék lapokban, gyüldékben, szószékeken 
nyíltan hangoztatnak, a ker. eszmék, az államok biztonságá-
nak ezen egyedüli támaszai és fentartói nyíltan kigunyol-
tatnak, a keblekből erőszakosan kitépetnek, és nincsen, ném 
létezik senki, ki mindezeket ellenőrizné, hirdetőiket ártal-
matlanná tenni igyekeznék. És a keresztény szószékek, hon-
nan az örök elvek hangzanak szét ? és azok, kik ezen elvek 
hirdetőinek vallják magukat és e tisztet a szó- és gyóntató-
székekben tényleg gyakorolják ? mi történik ezekkel ? béké-
ben hirdethetik-e annak tanitmányát, ki „békét jött hirdetni 
az embereknek" ?, a kinek tanitmánya alapján jutottak az ál-
lamok a béke révpartjához, a kinek egyedül köszönhetik, 
hogy tanitmányának hatása a lelkismeretekre az ingó tró-
nokat megerősítette ? Non est pax nisi impiis, mondhatjuk, 
átalakítva a sz. irási mondatot. Szószékeink ellenőriztetnek, 
és azok, kik emberi erőt felülhaladó önfeláldozással működ-
nek a társadalom jólétén, üldöztetnek, száműzetnek ; mert a 
társadalmat egyedül regenerálható ker. elvek szolgáinak vall-
ják magukat ; kigunyoltatnak, megvettetnek, és hogy befo-
lyásukat ne érvényesíthessék, az emberinem jóléte érdekében 
önkényt magukra vállalt tisztük teljesítésétől letiltatnak. Ez 
is a mult sok bűneinek egyikét képezi, mert megakadályozza 

a társadalmat, hogy az természetfeletti elvek alapján fejlőd-
jék, mihez nem csak joga van, de mi kötelessége is egyszers-
mind, és igy a liberalismus nem csak a ker. elvek ellen vét-
kezett, hanem merényletet követett el az emberiség joga el-
len is, mert megfosztja őt az alkalomtól, hogy megismerje az 
erkölcsi rend törvényeit és önmagát hivatásához képest töké-
letesítse. 

Mi sem jellemezhetné jobban a multat, mint, ha a 
mondattakon kívül felemlítjük, hogy a liberalismus még azon 
utolsó térről is leszorítani igyekezett az egyház befolyását, ál-
dásainak hatását, mely részére az iskolán, szó- és gyóntató-szé-
ken kívül megmaradt, t. i. a házasságnál. Az egyház megszenteli 
a házasságot, a természeti szövetség köréből, a természetfeletti 
szövetség körébe felemeli, kegyelmével támogatja a szövetke-
zetieket és igy a családot is természetfeletti jelleggel látja el, 
bensőbbé, szorosabbá fűzi a természetfeletti kegyelem erejé-
vel a családi tagokat. Ez ellen a mult tényleg tiltakozott, 
neki nem egyesség, legkevesebbé pedig természetfeletti ala-
pon létrejött egyesség, hanem szakadozás, ziláltság kellett, 
hol ezt feltalálta, hol több évi erőszakoskodás után ez irány-
ban bevégzett tényre akadt, azt táplálta, megerősítette ; hol 
pedig a ker. házasság eszméje tényleg is elfogadtatott, azt 
megingatni iparkodott. Ujabb sérelem az egyházra, ujabb 
bűn a társadalom ellen ; vegyétek el azon nimbust a házas-
ságtól, melylyel az egyház körülövezi azt, tépjétek szét ama 
köteléket, melyet az egyház megszentel, tiltsátok le az egy-
házat, hogy kegyelmével öntözze két lélek szövetségét, és 
széttéptétek azon köteléket, mely a társadalmat egy egészszé 
fűzi össze, és levontátok a természetfölötti légkör magasla-
tából, melyen kivül nem létezik egység a go idolatban és ér-
zelemben, erő és kitartás a ragaszkodásban és hűségben ; 
hanem csak visszavonás, egyenetlenség és hűtlenség. 

(Folyt, köv.) 

Esztergom. F ő m é l t ó s á g u he r c z e g p r i má-
s u n k n a k l e g u j a b b i k ö r i r a t a , mely e napokban szét-
küldetett, első helyen „De pravis libris et pagellis, et fune-
stis ex eorum lectione promanantibus sequelis" szól. Nem 
tehetem, hogy az egésznek szószerinti fordítását ide igtas-
sam, azért remélem, meg fogja engedni, t. szerkesztő ur, 
hogy egyes helyekre szorítkozván, Audisio római jogtanár 
következő nyilatkozatát idézzem : „Ha az ember korunknak 
művelődési s műveltségi állapotát a napi közlönyök irói után 
meg akarná ítélni, elég okunk lenne szégyenkezni. Mert 
hiába keresnők ezeknek nyilatkozataiban a józanságnak 
még csak nyomát is ; eszmemenetök s irmodoruk selejtes és 
durva. Kevés, igen ritka kivételekkel, mindenütt ugyanazon 
összeesküvést találjuk Isten, a jó erkölcsök, a család és a 
társadalom ellen, ugy, hogy bátran kimondhatjuk, miszerint 
alig volt idő, melyben az irodalom termékei visszataszitóbb 
látványt nyújtottak volna, mint épen ma . . . ." 

Ki ne tudná, — folytatja a körirat — hogy vallásunk s 
anyaszentegyházunk soha sem támadtatott meg hevesebben, 
könyvek, röpivek s mindenféle, egyébfaju irományok által, 
melyek, telvék gonoszsággal s halálos méreggel, mindenüvé, 
még a földművelő népnek szegényes kunyhóiba is elhatnak, 
és, mint az 1860-ban tartott, kölni zsinatnak atyjái mély saj-
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nálattal, de helyesen megjegyzik, igen gyakran épen katho-
likus pénzzel ápoltatnak és tartatnak fenn. Mivel pedig az 
ilyféle iratoknak tartalma mindig csak olyan, mely hitünk 
szent ágazatait megtámadja s anyaszentegyházunknak szo-
kásait, intézményeit s törvényeit, valamint mindazt, mit va-
laha a halandók földi s örökkévaló boldogságának érdekében 
tett, rágalmazza s ferditőleg adja elő ; gyakran, — mi a ve-
szélyt nem kis mérvben fokozza, oly ravasz modorban, mely 
nagyon is arra való, hogy a vigyázatlan elméket tévelybe 
ejtse ; következik, hogy ezek által az embereknek hite vagy 
végképen elfojtatik, vagy legalább igen súlyos sérülést szen-
ved, miután lehetetlen, hogy az, ki egyházához hiven ragasz-
kodik, közömbös maradjon, midőn azt gyalázni hallja. Az 
istentelenségnek s az annyiszor megczáfolt hazugságnak eme 
hírnökei ellenében szükséges, hogy az igazság- s vallásosság-
nak birodalmát, az apostol szavai szerint (Éphez. 6, 17) a 
lélek kardjával, mely az Isten igéje, erőnkhez képest megvé-
delmezzük ; s mennél serényebb az ellenséges ember a kon-
koly hintésében, annál szorgalmasban és következetesben 
hintsük és gondozzuk az Isten igéjének magvát ; hogy a ha-
zugsággal az igazságot, az emberek gonosz koholmányaival a 
mennyei tant, a hitetlenséggel a hitet, az istentelenséggel a 
valódi jámborságot állítsuk szembe. Ez a mi feladatunk, me-
lyet sz. hivatásunknál fogva teljesítenünk kell. De ezen fel-
adathoz még az is tartozik, hogy a mennyire tőlünk telik, a 
mételynek tovább terjedését azok közt, kik gondjainkra bí-
zattak, megakadályozzuk ; s ellenkezőleg oda hassunk, hogy 
oly könyvek és lapok terjedjenek a nép között, melyeknek 
olvasása a hitet és jámborságot, a hazaszeretetet, a fejede-
lem iránti hűseget s a jó erkölcsöket ápolni s előmozdítani 
képes. Végül pedig vigyázzunk, nehogy saját magunk üdve 
felett kisebb gonddal őrködjünk, mint a másoké felett s ne-
hogy ama mérget, melytől másokat óvunk, magunk szedjük ; 
mert ez uton nemcsak saját boldogságunkat koczkáztatnók, 
hanem ezenfelül a híveknek még botránykövül is szolgálnánk. 
Nem szükséges, mint már sz. Jeromos mondá, a sárban ke-
resnünk az aranyat s bizonyos, hogy senki sem épülhet azon, 
minek czélja a rontás, valamint felvilágosodást nem szerez-
het senki ott, hol eszét és szivét elhomályosítják. -+-

VEGYESEK. 
— Beküldettek : 1) Egyetemes m. encyclopaedia, ki-

adja a Szent-István társulat, X. köt. 2) Szentek élete, IV. 
rész V. füzet, irta Zsihovics Ferencz kanonok, kiadja a Szent-

István társulat. 3) Szent-István társulat naptára 1873. évre. 
4) Házi könyvtár VII, VIII, IX, füzetei. A Szent-István társu-
lat évkönyve. Az ember származása. A m. nemzet története 
I. füzet. 5) A lelkipásztorkodástan kézikönyve, irta Schuch 
Ignácz, magyaritá a győri nagyobb papnövelde Szent Imre 
egylete, II. kötet. A főt. lelkipásztoroknak becses figyelmébe 
s pártolásába ajánljuk a jeles müvet s az azt kiadó jeles egy-
letet. 

— Cecconi florenczi kanonok a vatikáni zsinatnak egyik 
gyorsírója, jelenleg ugyancsak ezen zsinatnak történetén dol-
gozik, sőt munkájának első kötete már ki is került a sajtó 
alól. E kötet a zsinati előkészületekkel foglalkozik. Tartal-
mát az ide vonatkozó diplomatiai tárgyalások, az összehívási 
okmány o"k, a consultoroknak előmunkálatai s a t . képezik, mi 
a fő, authentikus előadásban ; holott majdnem mindaz, mi 
ezen ügyek s tényekről eddig Íratott, vagy tökéletlen, vagy 
nagyon is ferde irányú dolog volt. 

— Friedrich urnák, az ismert „ókatholikus" tanárnak 
nem lévén hallgatója, egyéb irodalmi foglalkozásai mellett 
még elég ideje maradt egy „ókatholikus imakönyv" szerkesz-
tésére, melylyel a tudós férfiú, természetesen, hogy nagy 
hiányt pótolni vél. Ha igaz, mit Friedrich is váltig állít, hogy 
az „ókatholikusok" csak azt hiszik, még ma is, mit az egész 
katholika egyház 1870. jul. 18-án előtt hitt ; akkor nehéz fel-
fogni, minő hiányt akar a tanár ur ezen legújabb opusával 
pótolni, tekintve azt, hogy valóban nem csekély azon ima-
könyveknek száma, melyek a fenjelzett datum e l ő t t íratván 
meg, az állítólagosán „régi" hitet repraesentálják. Azonban, 
ha magok az „ókatholikus" urak sem volnának meggyőződve 
létök s működésök szükséges- s helyesvoltáról, váljon ki le-
gyen az ? 

Szeretetadományok szentsége« Atyánk, IX. Pitts 
pápa számára. 

Deákiból 5 frt. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A Szent-László társulatnak Deákiból 3 frt 

Az oltáregyletnek ugyanonnan 3 f r t 

Szerkesztői üzenetek. 

A cserepéldányokat kivétel nélkül ily czim alatt kérjük : Báró 
Hornig Károly urnák, Pesten, poste restante. Nyitrára : megelőzött s 
ezzel nagyon megszégyenített, de azért levél jön. Fiissre : a lapokra elő-
fizettünk, a nyugtákat magunk fedése végett megtartjuk. Temesvárra 
tökéletes igaza van, de azért — csak halljuk ! . . . . 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváro3, főuteza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
Kint tétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta-

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

zendök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, jan. 4. * I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Irányunk. — A kereszténység s a közvé-
lemény. — Egyházi tudósítások. — Irdalom. — Vegyesek. 

I r á n y u n k . 

(Vége.) 

Ekként , lia szabad e szóval élnünk, rehabili-
tál tatván, ismét azon helyzetben is leszünk, hogy a 
közügyek vezetésében is döntő, vagy legalább 
irányadó szót szólhassunk. Nein akar juk össze-
keverni a vallást a politikával, hanem igenis össze-
kötni e kettőt. S különben oly időben, midőn par-
lamentjeink gyakran inkább egyházi zsinatokhoz, 
mint politikai testületekhez hasonlí tanak, melyek-
ben az illetők, a nekik adott bölcseség szerint a 
felett vitáznak, mi tartozik a katholika valláshoz, 
mi nem ; — midőn ellenségeink anyaszentegyhá-
zunknak vele született, vagy legalább ősrégi intéz-
ményeit nap nap után minden kínálkozó alkalom-
mal politikai ürügyek alat t megtámadják ; váljon 
akkor hallgassunk-e azért, nehogy valakinek, a ki 
utóvégre is nem ért a dologhoz, ugy látszassák, 
mintha mi a politikát össze akarnók „keverni" a 
vallással ? Dehogy hal lgatunk ! Hanem ellenkező-
leg, mint mindenkor kész, jó vivók, ott, azon a he-
lyen veszszük fel aharczot , holellenök síkra, velők 
szembe szállnunk elleneink kényszerítenek. Minden-
ütt, hol a jog és az igazság megtámadtatik, ott 
annak védelmére fogunk kelni, s felszólalni az em-
beri nemnek eme legszentebb javaiér t , bátran, utó-
gondolat s tartózkodás, de egyszersmind részrehaj-
lás és szenvedély nélkül is ; nem vegyitvén össze, 
a mi együvé nem való, de nem engedvén szétsza-
kit tatni , minek a keresztény eszme értelmében, 
testvéri fr igyben összekötöttnek lennie kell. 

Ennyi t a jelenről. 
Átmenvén a jövőre, azaz azon eszközökre, me-

lyek által egy sok tekintetben szomorú jelen után 
iidvösb jövőt biztosithatnánk a serdülő nemzedék 
számára, mi ju tha tna egyéb eszünkbe mint az is-
kola ? Az iskola, — a katholika egyháznak min-
denha szeme fénye, gondosan ápolgató, anyai tevé-
kenységének dicső műhelye , gyakran küzdtere, 
mindig féltett, nem ri tkán veszélyeztetett, drága 
kincse! S itt egyik kitűnő elődünk szavait hadd 
szabadjon idéznünk: a társadalmi állapotok jobbra 
fordulását a jövő nemzedék igaz keresztényi szel-
lemétől vár juk nemcsak mi, hanem velünk együt t 
Európának minden ki tűnő, gondolkozó egyéni-
ségei. Oda kell tehát központosítani minden tö-
rekvéseinket, hogy azon kiképzés, melyet az if jú-
ság iskoláinkban s bármi néven nevezendő tanin-
tézeteinkben nyer, e czélnak valósággal megfeleljen, 
azaz igazán keresztényi legyen. Nem tudunk pedig 
egyhamar kereszténytelenebb elvet annál , hogy a 
tudomány a h i t e l l e n é b e n is önálló. Ha a hit 
isteni, akkor azon „tudomány", melyebbe ütközik, 
istenellenes ; s ha a hit tudomány, mely a kijelentő Is-
tenben bir ja igazolását, akkor azon tudomány, mely 
vele ellenkezik, nem igazolható. Másrészt, miután 
keresztény hit nélkül a természet és a történelem 
megfejthetetlen ta lány, s a philosophia skepsis, 
mely az eszményt a valóval kibékiteni képtelen s 
egyebet sem tehet, mint hogy az embert, vagy a 
testi szenvedélyeknek, s igy az elállatiasodásnak 
ad ja prédául ; vagy pedig a sors srívtelensége irá-
nyában a fatumszertí végzetek elleni megkeménye-
désben , daczolásban, megvetésben, s mindezek 
nyomán kifejtett öngyilkossági rendszerben (en! 
libertatem, quae pendeat) nyúj tson neki gyászos 
vigasztalást : következik, hogy azon világosságot, 
melyet a keresztény hit nyú j t , bűntelenül igno-
rálni nem szabad ; s hogy ép ennél fogva az állam-
nak egyik legszentebb kötelessége, melynek elha-
nyagolása vagy megszegése valóságos öngyilkosság, 



oda hatni és munkálni , hogy a tudományok necsak 
tiszteljék a hittől megszabott ha tárokat , hanem 
egyszersmind annak szellemében tárgyal tassanak is. 
Lesznek, kik itt azon triviális ellenvetéssel fognak 
előállani, miszerint ezáltal a tudományos haladás-
nak, a bölcseleti munkásságnak és a szabad termé-
szet tudománynak, melynek az újkor oly sokat 
köszön, gát vetetik. Pedig csalódtok! Előttetek 
fekszik az összes természet, tárva mindenkinek a 
múltnak mezeje, búvárkodjatok, ismerjétek ki a 
valóságok és események mindenikét, azoknak min-
den sajátságaival együ t t ; számolgassátokHerschel-
lel, hány évre van szüksége e vagy ama csillag 
fényének, hogy a közte és földgömbünk közt fekvő 
tért befuthassa ; menjetek el a franczia tudósokkal 
Egyptomba, nyissátok fel a mumia-sirokat a py-
ramisokban, fejtegessétek az azokon elözönlő hie-
roglyphokat , ássátok fel a százados mohboritotta 
romokat, s a denderahi templomív jeleiből követ-
keztessetek a civilizált világ ősrégi voltára — — 
ezt mind tehetitek! De mi tagadjuk örökre, hogy 
mindezekben boldogulhassatok, ha káté nincsen 
kezetekben, vagy hogy az akként szerzett ismeret 
alapos és igaz legyen, ha az a keresztény hitága-
zatokba ütközik: Isten ellen nincs haladás; Isten 
nem lehet más eszméiben és más műveiben ! 

Ezekből immár világos, hogy mi a mi teen-
dőnk a tudományokra nézve : harczolni t. i. azon 
divatos, atheistikus rendszer ellen, mely a tudomá-
nyos intézetekről a felekezeti jelleget letörli, ellen-
ben pedig a hamis tudományt isteniteni akar ja . Ezt 
honunkban annál nagyobb nyomatékkal tehetjük, 
mivel itt a tulajdonjog szentsége is részünkön van ; 
s ez elveket ta r tandjuk szem előtt, valahányszor 
az iskolai kérdés érdekében tollat ragadunk. 

De talán elég is ennyi. Jó l tudjuk, hogy ezek-
kel a függő s égető kérdéseknek sorozatát még 
korántsem meritettük ki. De végét vetjük immár 
beköszöntő szózatunknak, részint azért, nehogy 
szives olvasóinknak türelmét a kelleténél jobban 
igénybe vegyük, részint pedig azért, nehogy egy 
bizonytalan jövőnek ködét czél és i rány nélkül 
bolygatni látszassunk. Husz évvel ezelőtt ekként 
szóltak e lapok : „A magyarhoni katholika egy-
házra a közel jövőben számos, nagy és fontos teen-
dők várakoznak. Elvek lesznek megállapitandók, 
kérdések megfejtendők, állapotok javitandók, in-
tézmények részint átalakitandók, részint még csak 
életbe léptetendők, melyek nemcsak az egyházat, 
hanem a polgári társadalmat is mélyen érdeklik f 

— ez a mi korunkra is alkalmazható; mindezek-
kel szemben pedig szintén csak akként foglalan-
dunk állást, hogy IV. Pius pápával mondjuk : 
„Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo 
salvus esse potest, quam in praesenti sponte profi-
teor ac veraciter teneo, eandem integram et imma-
culatam usque ad extremum vitae spiritum con-
stantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri 
spondeo, voveo et iuro. Sic me Deus adiuvet. Amen. 

Hornig Károly. 

Á kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás.) 

így végül minden oda megy ki, hogy az egyházban a 
ker. hit örök alapelvei és a ker. erkölcs változhatlan törvé-
nyei, az államban a jog örök és változhatlan elvei és törvé-
nyei az uralkodók. De nemcsak az Isten által rendelt tekin-
télyek fölött kell uralkodniok, melyek az egyház és államban 
a kormányzó hivatalt viselik ; hanem irányadókul kell szolgál-
niok mindazok részére is, kik az egyház vagy államhoz tar-
toznak és mindkettőnek hatalma alatt állanak. Ezeknek is 
kötelességük magukat minden tetteikben azon örök alapel-
vek és törvények által vezettetniük és azokhoz minden kö-
rülmények között ragaszkodniok, mert csak igy fejlődhetik 
az egyházban élénk keresztény élet, az államban pedig egész-
séges nép- és hathatós jogélet. Valamint tehát az egyházinak 
kötelessóge a hit dogmáihoz rendületlenül ragaszkodni és a 
ker. erkölcs törvényeit minden körülmény között sürgetni és 
semmit a kettőből, bármely feltételek alatt fel nem adni : ugy 
viszont kötelességük a hiveknek, szavaik és tetteikben ha-
sonló elhatározottsággal a hit dogmáit és a ker. erkölcs tör-
vényeit megtartani és azokat vallási és erkölcsi Ítéleteikben 
nem különben tetteikben szabályul és irányadóul tartani. így, 
s csak egyedül igy képes az egyházban a ker. élet minden 
irányban kifejlődni és a ker. tökéletesség és üdv utján sike-
res előmenetelt tenni. Amint továbbá az állami tekintély 
kötelessége, működésében a jog örök elveit és törvényeit szem 
előtt tartani és azoknak ; de csak is azoknak minden körül-
mény között érvényt szerezni, ugy az állam tagjai is kötele-
sek azokat hasonló erélylyel ós határozottsággal Ítéletük és 
tetteik változhatlan irányadójául elismerni, a nyilvános élet 
eseményeit, tekintettel értékük vagy értéktelenségük s jogo-
sultságukra nézve, ezen szabály szerint méltatni és minden 
körülmény között tetteikben hozzájuk alkalmazkodni. Igy, és 
csak is igy képes a társadalomban az állami intézvények ke-
retén belül egészséges nép- és jogélet kifejlődni — és ez az 
alapföltétele az igaz haladásnak a nyilvános élet minden 
szétágazásaiban és a nép jóléte sikeres kifejlődésének. 

De továbbá, csakis szilárd alapelvek képesek szilárd 
jellemeket képezni. Mert ha ez, amit mi erkölcsi értelemben 
jellemnek nevezünk, egyáltalában nem más, mint az ember-
nek oly belső á l l a p o t a , melynél fogva ő ítéletében ugy, 
mint minden tetteiben állandóan bizonyos alapelveknek hódol 
és azoktól magát a külkörülmények semmi változása áltaj. 
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sem engedi eltántorittatni : ugy világos, hogy szilárd és v-1-
tozhatlan alapelv nélkül jellem sem képzelhető. Ha ily alap-
elvek léteznek, ugy azok képezik egyúttal a szilárd jellemek 
képezésére szükségelt erőket. Igy tehát lehetséges a nagy é s 

örök elvek által is, melyek az egyházi és állami életnek alap-
j át képezik, nagy egyházi, vagy politikai jellemeket kiké-
pezni, melyek rendületlenül fognak állani a hit és jog alap-
ján még akkor is, lia körülöttük minden összeomlással fenye-
getne. Hogy pedig mily határtalan fontosságúak, mily hatal-
mas Lefolyásúak az ily jellemek az egyházi, ugy mint az álla-
mi élet alakulására épen a legmozgalmasakl) időkben, erről a 
történelem sokat tud beszélni. Gondoljunk egy Athanasiusra, 
egy VII-ik Gergelyre, Nagy Károlyra, vagy bármikép nevez-
tessenek is a rend eme bajnokai az általános zavarok köze-
pette ! Leküzdhetetlen állhatatossággal, rendületlenül ragasz-
kodtak ezek a hit, erkölcs és jog alapelveihez és ezáltal meg-
mentették a társadalmat az eretnekség-, erkölcstelenség- és 
jogtalauságba való sülyedéstől. De ők csak azért voltak ké-
pesek ily szilárd, változhatlan elvi hűséget bebizonyitani, 
mert oly elvek és alaptételekkel birtak, melyekhez ragasz-
kodtak, és melyeket védelmeztek ; ezek nélkül e jellemek 
lehetetlenek lettek volna, és az, amit ők az emberiség igazi 
jóléteért végbe vittek, az elmaradt volna. És igy mindenütt a 
hit és jog örök változhatlan alapelvei azok, melyeken köz-
vetlenül, vagy közvetve minden jó az egyházi, ugy mint az 
állami rendben nyugszik. 

Evvel azonban a modern liberalismus egyáltalában nem 
ért egyet. 0 a nyilvános életnek egy másik szabályozóját 
hozta napvilágra és ezt „közvélemény"-nek nevezi. Tehát 
nem a hit, erkölcs és jog örök alapelvei és törvényeinek kell 
a nyilvános élet nyilvánulásai és alakulásának irányadóul 
szolgálni, hanem csak a „közvélemény"-nek. A liberalismus 
az örök és változhatlan elveket s törvényeket mindenhol gyű-
löli ; tehát itt is. A liberalismus az uj Heraklitus. Nála mi 
sem állandó ; előtte nincsen semmi szilárd, semmi állandó ; 
nála minden változó. A mi ma igaz, holnap nem az ; amit ma 
az emberi szellem dicsteljes felfedezésének hirdet, azt hol-
nap megkövezi és épen annak ellentétét magasztalja, amit 
tegnap egekig emelt. Minélfogva a liberalismus a nyilvános 
életre nézve sem ismerheti el az örök, változhatlan elveket és 
törvényeket irányadókul ; itt is mindent belevon a heraclitusi 
yjTtaVTn "-be, és ez azáltal" történik, hogy a nyilvános 
élet irányadójául a „közvélemény" és csak egyedül ez kiálta-
tik ki. A társadalmi élet minden mozzanatára az államok 
alkotmánya, a tekintély állása, a törvényhozás és kormány-
zat, szóval mindenre nézve egyedül a . „közvélemény"-nek 
kell a liheralismus szerint irányadónak lenni. 

Mi ez a „közvélemény" ? A liberalismus meghatározása 
szerint az nem más, mint : a nyilvánosságban önmagát álta-
lánosan mindig érvényesitő nézet, azon maximák felett, me-
lyek a nyilvános intézkedésekben, ügyekben és rendelkezé-
sekben mindig követendők. A liberalismus azt tanitja, hogy 
mindenütt, hol nyilvános intézkedés, ügy és rendelkezésről 
van szó, ott meghatározott maximák szükségesek, melyek 
szerint, azok gondozása és vezetésében eljárni kell. Arról van 
tehát szó, honnan veendők azon maximák ? Örök és változ-
hatlan elvekből, törvényekből azok nem meritketők, mert 
ilyenek nem léteznek. Igy nem marad más hátra, mint meg-

vigyázni, hogy a nyilvánosságban mi fejlődik általános né-
zetté e felett. Ily általános nézet kifejlődése kimaradhatat-
lan ; mihelyt ugyanis a nyilvános Ítélet a dolgok felett ural-
kodává lesz, ugy az végül, miután a dolgot minden oldalról 
megfontolta, mindig bizonyos meghatározott végeredményre 
jut, s ebben nyilatkozik az általános nézet azon maximák fölött 
melyek az adott esetben követendők. Ezen általános nézet 
képviseli azután a „közvélemény"-t és ez lesz irányadó, még 
pedig kizárólagosan irányadó a kérdésben levő nyilvános 
ügyre nézve. Ezért kötelesek azok, kiknek kezében van a 
nyilvános ügyek vezetése, hivatalaik gyakorlatában, intézke-
déseik ós rendelkezéseikben, mindig a „közvélemény" szerint 
eljárni ; nem szabad más maximákat követniök, mint azokat, 
melyeket részökre a „közvélemény" előszab ; minden törek-
vésüknek oda kell irányozva lénni, hogy a közvéleményt fel-
ismerni tanulják ; azt felismerni és aszerint tenni, éz a leg-
főbb politikai bölcsességnek jele. Önálló gondolattal birni, 
önálló tervet készíteni és azt végrehajtani, ez nekik meg van 
tiltva. Ok csak eszközök, melyek által a közvélemény gya-
korlatilag érvényre emelkedik és alkalmazásba jön. Azon pil-
lanatban, melyben bátorkodnának a közvéleményt tisztelet-
ben nem tartani, melyben saját utjokon akarnának járni, 
állásukat eljátszanák és minden áron megbuktattatnának. 
Sőt ez nem elég, hanem a közvélemény ekkor ellenök for-
dulna, mint kik neki ellenmondottak és kárhoztató Ítéletét 
kimondaná felettök. Ezen kárhoztató ítélet ellenében sokáig 
ugy sem lennének képesek magukat fenntartani és ha vele 
mégis szembeszállanának és magokat erővel fentartani meg-
kísértenék, ugy a „közvélemény" végre hasonlóképen erő-
szakká, és pedig forradalmi erőszakká változnék által, és az 
erőszak minden rendelkezésére álló eszközökkel idézné elé 
ellenfelének bukását. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t i január 1. M u l t és j ö v ő . (Folytatás.) Sokat le-

hetne még az elmondottakhoz hozzá füznünk, mi a mult képét 
teljes egészében tüntethetné fel előttünk és arról győzne meg 
bennünket, mennyire eltávozott a társadalom a múltban a 
ker. elvektől ; de miért folytassuk e szomorú rajzot ? Hiszen 
a liberalismus által készített állapotban benne élünk és moz-
gunk. Egyet azonban még fel kell említenünk. Azon keresz-
tényellenes áramlat, mely a múltban pusztító vészként dü-
höngött Európa államaiban, hazánkat sem kimélte meg ; itt 
is, a ker. ősök hazájában visszhangra talált a liberalismusnak 
romboló szelleme és a megvesztegett sajtó kiterjedt hatalma 
által akadálytalanul terjesztetett a társadalom minden réte-
gei között ; hogy mily sikerrel ? arról kellő tanúságot tesznek 
a naponkint meg-megujuló petitiók az egyház legnevezete-
sebb szerzete ellen, az országgyűlésen nyilatkozó szellem, sőt 
még kicsiben azon tanácskozmányok is, melyek csak nem 
régen tartattak, az egyház által alapított s fenntartott tudo-
mányos intézeteink sorsa felett, hogy elhallgassuk az egyház 
szellemi érdekeinek említésénél, az anyagiak ellen intézett, 
rohamos támadásokat. Valóban hazánkat is azon sikamlós 
leitőre vezette a liberalismus, mely kétségessé teszi egykor 
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táplált hitünket leendő nagyságában, de annál inkább szem-
lélni engedi a közel erkölcsi sülyedés képét, melynek alapját 
a múltban megvetette. A nyilvános életben felmerült esemé-
nyek között nem találunk tényt, mely egyszersmint a ker. 
eszméktől történt elszakadást, vagy legalább szakadási kísér-
letet nem tüntetné elő ; az egyház, melynek elvei által hazánk 
egykor nagygyá és tekintélyessé vált a külföld előtt, prédára 
dobatik oda azoknak, kik csak tegnap honosultak meg téréin, 
és midőn elvei uton, útfélen megtagadtatnak, törvényesen 
szerzett jogaitól ugy fosztatik meg egyenkint, mint rendje-
leitől a felségsértésért halálra ítélt hadvezér. Miről tanúsko-
dik az egyházzal szemben követett ily eljárás ? minő biztosí-
tékot nyújt ez hazánknak, a teljes erkölcsi sülyedés ellen, 
midőn épen az erkölcsi emelkedés tényezői alapjukban meg-
ingattatnak ? És az egyes tüneményeiben máris mutatkozó 
belharcz, ha kitör, mi másnak lesz következménye, mint azon 
folytonos támadásnak, mely naponkint az egyház tekintélye 
ellen intéztetik ? lesz-e majd, ki önmagára fogná vállalni a 
felelősséget a nemzet előtt azon nyomorért, melybe egyedül 
az egyház és annak elvei iránt táplált gyűlöletből taszítta-
tott ? Bizonyára nem ; nem fog találkozni senki, aki elég 
vakmerő lenne, kimondani önmagáról : én voltam és vagyok 
okozója nemzetem mély sülyedésének és nyomorának, én 
voltam, ki az egyenetlenség tüzét nemzetem közé dobtam és 
szítottam, én- voltam, ki darabokra szaggattam a nemzet tes-
tét, niert én vetettem el magvát az egyház és elvei iránti 
gyűlöletnek, ón hirdettem, hogy a haladás- és felvilágosodás-
nak, a szabadságnak és függetlenségnek, az ország jóléte- és 
emelkedésének, misem áll útjában, mint az egyház elvei és 
tanitmánya, azért befolyásának megakadályozására, teljes 
megsemmisítésére, hatalmamban álló minden eszközt felhasz-
náltam. Nem, igy szóllani, nem fog senki sem. De a történe-
lem viszont, nem fog kérni önvallomásokat, egyedül adatokat 
fog keresni és a bün bélyegét azon korra, azon kor vezéreire 
fogja sütni, melyben a szükséges adatokat kárhoztató ítéleté-
hez megtalálja és azokat fogja felelősségre vonni, kik elég 
vakmerők voltak a nemzet létét koczkára tenni azáltal, hogy 
kivonták lába alól a szilárd talajt, a kereszténység elveit, és 
elzárták előle a tápnedv forrását, az egyház befolyását. És a 
történelemnek nem sok fáradságába fog kerülni feltalálhatni 
az adatokat és szerzőit ; csak a falvak, városok, országos ülé-
sek mult évi jegyzőkönyveit kell felütni, csak a hivatalos 
rendeletekbe kell betekintenie, csak a sajtó termékeit kell 
felütnie, és egész hitelességükben fognak előtte feküdni az 
adatok, teljes fényben fognak előtte feltűnni szerzőik, és 
egész nagyságában fogja szemlélhetni a bűnt, nem a bünt, 
hanem a bűnök ama tömkelegét, honnan a vész a nemzetre 
származott. Itt fogja találni azon határozatokat, melyek az 
ifjúságnak, a nemzet reményeinek vallás-erkölcsös nevelését 
korlátozzák, itt azon határozatokat, melyek az egyház tanit-
mányának ellenőrzését kimondják, azon beszédeket, melyek 
az egyház elveit kárhoztatják, gúny és megvetés tárgyává 
teszik, itt azon intézkedéseket, melyek a családtól az erkölcsi 
alapot elvonják, szóval a múltnak mindazon tényeit, melyek 
oda vannak irányozva, hogy a nemzet megfosztassák az egy-
ház áldásos befolyásától és igy átadassék a biztos megsemmi-
sülésnek. De fel fogja találni az adatok szerzőit is, és az 
ekként gyűjtött hiteles adatok alapján kérlelhetlenül kárhoz-

tató ítéletét kimondani rájok. Mindazon nagy szavak, azon 
sallangos szólamok, azon mondva készített szónoklatok, me-
lyekben annyira közreműködtek az általános nemzeti sülye-
dés előmozdítására, mindezek vádlóképen fognak ellenök 
szerepelni és ami legfőbb, lehetetlen lesz őket megczáfolni. 

íme a mult képe a legszűkebb keretbe szorítva. Min-
denütt csak apostasia a ker. elvektől, a természetfeletti be-
folyás kizárása minden térről, szóval, szakitás a keresztény-
séggel, ez jellemzi a szomorú multat. A 

(Folyt, köv.) 

Anglia. K a t h . h i t é l e t . A p u s e y i s m u s . P r o t , 
p r o p a g a n d a . Jól esik a szívnek, ha hithideg, sőt vallás-
gyülölő környezetéből kiemelkedvén, oly tájakra vetheti sze-
meit, hol még mély vallásos meggyőződés uralkodik, s hol 
még oly szivek s elmék is találkoznak, melyek az igazság 
után vágyódnak ; s ezért epedve fürkészik s keresik azt. Ily 
táj, ily országa mai Anglia. Mi egy Angliában utazó száraz-
földi katholikusnak leginkább feltűnik — irja mgsre Nardi a 
„Voce délia Verità"-ban, az az ottani katholikusoknak bátor, 
elszánt, s nagylelkű ragaszkodása vallásukhoz, melynek vé-
delmében s támogatásában szintén vetélkednek egymással, 
nemes versenyre kelnek. Ennek tanúbizonyságát mindenütt 
találni, bármerre járjunk-keljünk is, bármerre fordítsuk tekin-
tetünket ; s ha az angolhoni katholikus templomok, nagyság 
s külső fény dolgában nem vetélkedhetnek is a szárazföldi, 
hasonló rendeltetésű épületekkel, ugy másrészt joggal azt 
állithatni rólok, hogy amazokénál százszorta szebb, diszesb s 
értékesb ékítményét azon őszinte áhítat képezi, melynek 
szüntelenül tanúi s színhelyei, s mely becsesb a szinarany-
s a legdrágább márványnál. Való igaz, hogy az angol katholi-
kusokat, mély vallásosságra nézve, egy nép sem múlja felül. 
Sokan azt mondják, hogy ez onnan van, mert a szüntelen 
együttlét, a legtürelmetlenebb, leggyanakodóbb, a katholicis-
must minden lépten nyomon a legellenségesebb indulattal 
megfigyelő angolhoni protestantismussal, egyrészt arra kény-
szerité az ottani katholikusokat, hogy hitöket magokvisele-
tök által igazolják ; másrészt pedig a folytonos, lappangó 
üldözés által arra is birta őket, hogy bizonyos nemét a vér-
tanúi szeretetnek érezzék azon vallás iránt, melyért már 
apáik is annyit szenvedtek. Meglehet, mondja Nardi, hogy ez 
is egyik oka a fentjelzett örvendetes tüneménynek ; de bizo-
nyos, hogy nem az egyedüli. Az igazi ok magasztosabb jelle-
mű, s abban fekszik, hogy az angol, ha mindjárt eretnek is, 
mindazonáltal soha sem szűnt meg vallásosnak lenni, soha 
sem lőn hitetlenné, innen van, hogy bármely vallásnak ki-
csinylő gyalázását magának a népnek józan esze erélyesen 
kárhoztatja s roszalja ; s ezen roszalás az, mi másutt, fájda-
lom, hiányzik. E sorokat vasárnapon irom, s London városa, 
íme, mintha kihalt volna ! Vasútnak, társas kocsinak, szeke-
reknek sem híre, sem hamva ; a táviró hallgat, a boltok zár-
vák, a közlekedés szünetel, a világváros pihen. Mély csend 
uralkodik, midőn ezen óriási test nyugszik. Pedig London 
mindazonáltal a világkereskedelemnek főpiacza, mely a va-
sárnapi óráknak elvesztét más napokon bőven utánpótolni 
tudja. Az angol kereskedő, kinek összeköttetései et világ-
részre szólnak, nem tartja nemzetgazdászati hibának, a ke-
resztény ünnepnapot megülni ; a mi szatócsaink pedig, kik a 
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magok szombatját szintén megtartják, egyre csak a keresz-
tény vasár- s ünnepnapok ellen szónokolnak ! — Miért ? Mert 
— k e r e s z t é n y ünnepek. 

Az angol nép mélyen vallásos érzületének egyik fényes 
jele azon örvendetes haladás, melyet a puseyismus körül 
szemlélünk. Ennek szertartásai immár oly annyira köze-
ledtek a katholikus szertartásokhoz, hogy ritualista vagy 
puseyista és katholikus templom közt külsőleg alig van már 
különbség. Ott áll a puseyista oltáron a feszület, a viasz-
gyertya, a virág ; sőt itt-ott már szobrokat, s ezek közt a bold. 
Szűzét is látni ! Egyházi ruháik hasonlók a mieinkhez, gyón-
nak, egy szin alatt áldoznak, gyújtanak tömjént, tartanak 
szent körmeneteket, m i s é z n e k sat. sat. ugy, hogy mint 
mondtuk, külsőleg alig van már különbség a ritualista és a 
katholikus szertartás közt. Csak egy van még hátra, a mitől 
ez időszerint sokan még irtóznak, s ez a római széknek pri-
mátusa ; ámbár tagadhatatlan, hogy azoknak száma, kik ez 
utolsó gátot is átlépik, azaz, kik ünnepélyesen a katholika 
egyház kebelébe visszatérnek, folytonosan növekszik. Mind-
amellett, vannak még fájdalom, elegen olyanok is, kik, mint 
Wiseman bibornok egyizben mondta ; a templomnak előcsar-
nokában állnak, de a voltaképeni szentélybe vezető ajtót nem 
találják. De az igazságnak lélektani ereje majdan őket is 
legyőzendi, s Anglia minden bizonynyal oly ország manap, 
melyre a katholika egyház örömteljes reniénynyel tekinthet. 

Ily tünemények mellett majdnem nevetségeseknek 
mondhatók az úgynevezett Law-Churchnek, a methodisták- s 
presbyteriánusoknak azon erőlködéseik, melyekkel, gyakran 
gyapjúval, vagy egyéb jövedelmező áruczikkekkel kereskedő 
„hitküldéreik" által az egész katholikus világot, jelenleg 
leginkább Olaszországot a protestantismusnak megnyerni 
iparkodnak. Törekvéseiket azonban sem a kormány, sem a 
józan közönség nem támogatja ; ez utóbbi pedig a népnek 
túlnyomó részét képezi. A vegyes és protestáns iskolák itt is 
némi kárt okoznak a katholikusoknak, melyet azonban a 
folytonosan szaporodó megtérések bőségesen jDÓtolnak. Innen 
van, hogy alig múlik hónap, melyben itt vagy ott uj katho-
likus templom ne nyittatnék; szóval, mindenen mutatkozik 
még ma is Wisemannek szelleme, ki Maningben méltó utódot 
nyert. 

Svajcz. Az e g y h á z e l l e n i h á b o r ú jobb ügy-
hez méltó buzgósággal folytattatik. A Wallis kantonba ke-
belezett lenki plébániának hivei legújabban Allét atyát, a Jé-
zustársaság tagját választották meg plébánosukká, ki azonban 
a választást azon kikötéssel fogadta el, hogy működése mint 
plébános nem tétetik elfogadhatlan feltételektől függővé. Ily 
feltételek azonban csakhamar tétettek. A szövetségi tanács elő-
ször is megütközött abban, hogy Allét atya a jézustár saságnak 
tagja, ámbár nincsen joga ezen megütközni, mivel a svajczi tör-
vények csak a jezsuita r e n d e t , de nem az egyes,svajczi szüle, 
tésü jezsuitát zárják ki a köztársaság területéről ; sa;kormányzó 
hatóságoknak jelenlegi eljárásaa jezsuiták ellen puszta önkény, 
melyet részint a népnek a törvényekben való járatlansága, 
részint pedig erőszakos elnémitása, s nem csekély részben 
közönyössége tészen lehetségessé. Mindazonáltal a sitteni 
püspök, kinek megyéjéhez Lenk is tartozik, hogy a mester-
kélt akadályt elhárítsa, Allét atyát megyéjébe felvette, s 

erről a szövetségi tanácsot értesítette is. Ez utóbbi azonban 
még most sem nyugodván meg, azt követelte, hogy Allét a 
jézustársaságból való kilépését írásban jelentse és közhírré 
tegye. Ezt a páter nem fogja tenni ; s igy a szabadkőmüvesi 
liberalismus a katholikus népnek szabadválasztási jogából 
ismét egyszer gúnyt űzött. A katholikusok pedig — tűrik. 

S o l o t h u r n kanton hatósága Bismarkot annyiban is 
utánozza, hogy egy plébánost, kit püspöke számos okból ki-
közösített, ugyancsak ennek ellenében pártfogása alá veszi. 
A kiközösitettnek neve Gschwind Paulin, starrkirchi plébá-
nos a baseli megyében. Hivei épen nem szítanak hozzá, mi 
azonban a kantonnak hatóságát nem akadályozza abban , 
hogy őt saját püspöke ellenében ne védelmezze, csakhogy al-
kalma legyen a katholika egyházzal kikötni. Pedig láthatnák 
az oktondiak, hogy mire mentek a Ilosemannok és Bernardok, 
mire a Wollmannok ; sőt mire maga a hatalmas Bismarck, 
egy gyenge püspök, az ermelandi főpásztorral szemben. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy biz' a nyolczadrétü solothurni 
államférfiacskák sem fogják tönkre tenni a katholika egy-
házat. 

E közben a genfi katholikus papság feliratot intézett 
ő szentségéhez, melyben sérelmeit és bajait elpanaszolja. El-
mondja miként biztositák a nemzetközi szerződések 1815-ben 
a szabad vallásgyakorlatot a svajczi katholikusok számára 
is, mely stipulatiók pedig azóta minden pontjokban nemcsak 
megsértettek, de egyenesen meg is semmisittettek. Egy hosz-
szu sora az önkényesen hozott törvényeknek a vallási társu-
latok és testvéraletek, az alapítványok és egyházi jószágok 
és javadalmak, a kath. házasság szentsége, az ünnepnapok 
megtarthatása, a tanszabadság, a temetők s egyéb közhe-
lyek birtoka körül folyton sérti, tagadja, megsemmisíti a ka-
tholikusoknak jogait, kiken egy lelkismeretlen protestáns 
többség a legnagyobb türelmetlenséggel zsarnokoskodik. A 
mit pedig legújabban a genfi kormány tesz, az semmi egyéb, 
mint az ottani katholicismusnak nyilt erőszak általi protes-
tantizálása. Ezzel szemben a megye papsága ő szentségéhez 
folyamodik, tántorithatlan hűségéről biztosítja, s vele együtt 
az Ur oltáránál esdeklik : vajha Svajcz megpróbáltatásának 
napjai megrövidittetnének ! Vajha az Ur megkönyörülne sze-
gény népén s felvilágosítaná azok eszét és szivét, kik azt 
szüntelenül üldözik ! 

Berlin. P r o t e s t á n s h a n g o k az i s k o l a i és 
h á z a s s á g i k é r d é s r e n é z v e . Hogy a német protes-
táns papságban itt, ott, még a régi keresztény szellemnek 
egyes töredékei élnek, azt azon határozatok és resolutiók 
mutatják, melyek helylyel közzel bizonyos kerületek pászto-
rainak évnegyedes gyűléseiben hozatva ; ámbár a dolgok me-
netén époly kevéssé lendítenek, mint bármely más nyilatko-
zata a józan közvéleménynek ; mégis arról tesznek tanúbi-
zonyságot, hogy a liberalismusnak rombolásai a protestáns 
egyházon sem tesznek kevesebb, talán még több kárt, mint a 
katholikán, s hogy ez utóbbinak tanai és követelései oly álta-
lános érvényűek, hogy azokat egész terjedelmökben elfogadni 
kénytelen mindenki, aki még valahogyan a keresztény hitnek 
alapján áll. 

Legújabban történt, hogy a kaminini kerületnek luthe-
ránus pásztorai szokásos gyülésüket tartván ; a jelenkor leg-
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égetőbb kérdéseire vonatkozólag egyes resolutiókat hoztak. 
Tudjuk, hogy az erőszakolt uniónak daczára is, a kalvinismus 
és lutheranismus közti különbség Poroszországban mit sem 
vesztett éles- és mérgesvoltából ; sőt, hogy, mig az uralkodó, 
az uniót pártoló, kalvin-szellemü párt a mindinkább elhara-
pódzó hitetlenségnek legfőbb előharczosát képezi ; addig az 
uniótól meglehetősen idegenkedő, de e tekintetben hallga-
tásra kényszeritett, lutheránus párt nagyjában a protestáns 
orthodoxiát képviseli. Ezen párthoz tartoznak, mint látszik, 
ama kammini pásztorok is, kiknek az iskolai s házassági kér-
désre, az egyházi fegyelemre, az egyház s állam közti viszonyra 
s a vasárnap megülésére vonatkozó resolutióit imitt közöljük. 

Nincs az a hatalom e földön, — mondják az iskola1 

kérdésre vonatkozólag a mi pásztoraink, mely az egyházat 
azon jogtól foszthatná meg, hogy az általa megkeresztelt 
gyermekeket fel is nevelje ! Midőn ezen urak „egyház"-ról 
beszélnek, természetes, hogy csak a protestáns egyházat ér-
tik; de époly természetes az is, hogy mi katholikusok leg-
alább annyi szabadságot bátorkodjunk kérni a magunk száá 
mára, mint a mennyit amott a protestantismus javára igé-
nyelnek. 

Az egyházi esketés — mondják tovább, keresztény 
emberre nézve a házasságkötésnek rendes módja. A házas-
ságnak kizárólagosan polgári hatóságok előtti megkötése 
pogány szokás, s az újkorban a forradalomnak szülöttje. Azon 
szenvedélyesség, melylyel a liberalismus a polgári házasság-
nak behozatalát sürgeti, három okból származik : az első a 
keresztény vallás elleni gyűlölet ; második azon hiú, alapta-
lan képzelődés, miszerint az állam a legfőbb, mindenható 
tényező itt a földön, harmadika pedig a tudatlanság. Ezért 
minden keresztény hazafinak főkötelessége, a polgári házas-
ságnak behozatala ellen, minden becsületes eszközzel s állha-
tatosan küzdeni. Hozzájárul, hogy a nép túlnyomó többségé-
nek esze ágába sincsen, hogy a polgári házasságnak behoza-
talát követelje. Ha mégis behozatnék, ugy az összekelő felek-
től azt kell követelni, hogy a polgári cselekedet után az 
egyházi áldást vegyék fel, hahogy továbbá is az egyháznak 
tagjai maradni akaratuk s szándékuk van. Különben is arról 
kell gondoskodni, nehogy ezen ujitás a házasulandóknak uj 
költségeket, a papoknak uj veszteségeket, az egyházra nézve 
uj megaláztatásokat okozzon. 

Az evangelika egyház és az állam közt eddig meglehe-
tősen szoros viszony uralkodott, de olyan, mely mellett a 
kölcsönös határok nem voltak épen kellőleg kijelölve s bizto-
sítva. E helyzetet tisztázni s szabályozni kell. De ez nem ki-
zárólagosan az államnak feladata vagy joga ; e szabályozás 
ellenkezőleg csak kétoldalú s z e r z ő d é s utján történhetik. 
Az evangelika egyháznak joga van az államtól megfelelő 
anyagi ellátást követelni ; joga van továbbá azt is sürgetni, 
hogy azon befolyás, melyet a kormány az egyházi ügyekre 
gyakorol a jelenlegi körülményekhez képest körülirassék, 
hogy belügyeit önállólag rendezhesse s igazgathassa, hogy 
teljes szabadság adassék neki, hitvallását minden irányban s 
minden tekintetben érvényesíthetni, s hogy végre karöltve az 
állammal közreműködhessék a keresztény népnek üdvére. 

Minden egyházi életnek s minden társadalmi rendnek, 
isteni parancsolatban gyökerező egyik alap- s sarkköve, a 
vasárnapnak megülése. Ennek mostanság divó általános el-

elhanyagolása egyik főokát képezi jelenlegi, egyházi s társa-
dalmi válságunknak, s méhében a keresztény államokra és 
nemzetekre nézve komoly veszélyeket rejt. Az egyház ép en-
nél fogva köteles, e visszaélés ellen, mely őt magát nem ke-
vésbé, mint az államot s a keresztény családot végfeloszlás-
sal fenyegeti, minden rendelkezésére álló eszközt felhasz-
nálni, s oda hatni, hogy e tekintetben a törvénynek oltalma 
a társadalomnak minden osztályára kiterjesztessék. 

EJ szakamerika. A k a t h o l i k u s i s k o l á k ü g y e 
itten virágzóbb állapotban van, mintsem gondolnók. Éjszak-
amerika, melynek lakossága tulnyomólag protestáns, sőt hi-
tetlen, nemcsak tűri a kath. tanító szerzeteket, hanem még 
tiszteli is ; mert erényeiket, hivatásukat, müveltségöket mél-
tányolni tudja; tudja pedig azért, mert az uj-angoljellemnek 
egyik kiváló vonását az igazi műveltség elismerése és becsü-
lése képezi. Azért tiszteli és becsüli a jezsuitáknak és vala-
mennyi „rokon szerzetek-" s testületeknek iskoláit is, s esze 
ágában sincsen, hogy az ott működőket tudatlanságról vá-
dolná, vagy épenséggel az államra nézve veszélyeseknek tar-
taná. Hogy minő érzülettel viseltetik az igazi amerikai pol-
gár, a különféle,tanítással foglalkozó testületek iránt,legjobban 
a következő czikknek közlése által véljük kimutathatni, me-
lyet a new-yorki „Daily Star-"ből átvettünk. 

Azon diadalok, melyeket a keresztény iskolák testvérei 
a tanügy terén folytonosan aratnak, írja az említett lap, nem 
csak ismeretesek Newyorkban, hanem átalánosan méltányol-
tatnak is. Nincs a társadalomnak azon osztálya, vagy rétege, 
mely a testvéreket ne becsülné és tisztelné ! Tanítási s neve-
lési rendszerükön oly különös vonás húzódik keresztül, mely 
felekezeti különbség nélkül, minden józan s méltányos em-
bernek elismerését vivta ki számokra. E vonás a szeplőtelen 
becsületességnek vonása. Egész életöket az ifjúság nevelésé-
nek szentelvén, szinte csodálatos ügyességet fejtenek ki azon 
lélektani mesterségben, elrejtett tehetségeket felfedezni, s a 
fiatal elméknek kifejlődését elősegíteni. Lehetetlen, elegen-
dőképen méltányolni azon türelmet, melyet a testvérek ki-
fejtenek, s egy magasztos czél utáni törekvésben szüntelenül 
gyakorolt ezen önfeláldozás az, mi a testvéreket a new-yorki 
katholikus fiatalságnak legügyesebb tanítóivá avatta. Ebbeli 
babérjaik becsülettel szerezvék, s azon dicséret, melyben 
minden oldalról részesülnek csakugyan meg van érdemelve. 

A testvérek csak 1852 óta működnek Amerikában. Ak-
kor mindössze 33-an voltak ; ma egy nagy collegiumot bír-
nak New-Yorkban, s ezen kívül még három akadémiát ós ti-
zenhárom tartományi iskolát látnak el tanító erőkkel. Hozzá 
járul, hogy még a katholikusok számára rendelt fegyház is 
vezetésök alatt áll. 

Róma nem épült fel egy nap alatt, mondja a „Star" ; 
igy azon eredmények is, melyeket a testvérek eddigien köz-
tünk kivívtak, hosszú s türelmesen folytatott munkásságnak 
gyümölcsei. De a munkával együtt szaporodott a munkások 
száma, izmosodtak karjaik, nyíltak uj segélyforrások, növe-
kedett hatásuk, öregbedett tekintélyök is. 

A manhattani, New-York államában, a hasonnevű város-
tól nyolcz angol mérföldnyire fekvő collegium a legnagyobb, 
melyet a testvérek a new-yorki megyében igazgatnak. A társ-
ház gyönyörű, egészséges vidéken fekszik. Az intézet feladata 
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növendékeit az úgynevezett egyetemi tantárgyakban oktatni, 
mely feladatnak a testvérek oly jelesül felelnek meg, hogy áta-
lánosan el van ismerve, miszerint nincs felsőbb állami vagy 
magániskola New-Yorkban, melyben a classikai nyelvészet 
alaposabban s nagyobb eredménynyel taníttatnék, mint a 
manhattani Collegiumban. A régi nyelvekével párhuzamosan 
halad az ujabbaknak tanítása is. 

A manhattani főiskolának hire nagy, s mi még ennél 
is több : nem találkozik, a ki ennek jogos voltát kétségbe 
vonni merné. De meg kell vallani, miszerint a testvérek na-
gyon jól értenek azon mesterséghez, miként kelljen valamely 
intézetnek jó hírnevet szerezni. Semmit sem hanyagolnak el, 
mi a nevelés vagy tanítás terén fontos, vagy akár csak hasz-
nos is ; igy aztán a szülök bizalmával folytonosan öregbedik a 
tanulóknak száma is, mely jelenleg 300-ra rug. 

A sz. Gábor főangyalról elnevezett plébániai iskola a 
legelső az egész államban, annak daczára, hogy New-York 
városának legszegényebb negyedében fekszik. Tanítványai-
nak, minden kifogáson felüli erkölcsös magokviselete, vala-
mint az ott, a köznevelészet terén kivívott, kitűnő eredmé-
nyek már nem egy izben magokra vonák a kormány s a tan-
ügyi hatóságoknak helyeslő figyelmét, olyannyira, hogy egyik 
legujabbi vizsga alkalmával az elnöklő kormánybiztos nyíltan 
kifej ezé a feletti csodálkozását: hogy tudnak a testvérek ezen 
gyermekekkel oly előmeneteleket tenni, minőket gyakran 
még a középiskolában is hiába keresnénk. 

A sz. Jakabról elnevezett iskolaház a legfényesebb, 
melyet New-York városa valaha épített. A terveket Farelly 
atya készítette, felépítése 120000 dollarba került, mely ösz-
szeg, önkénytes adakozások által három év alatt törlesztetett. 
Az iskola legszebben virágzik, mint minden intézet, mely a 
testvéreknek vezetése alatt áll. 

A „Star" ebbeli czikkét a következő szavakkal végzi : 
„a testvéreknek száma az egyesült államokban jelenleg 300-ra 
rug. Csak a new-yorki megyében több mint 10,000 gyer-
meket oktatnak és nevelnek, s ezenkívül még 900 fiatal csa-
vargóval is vesződnek, kiket az állam azért bizott rájok, hogy 
becsületes polgárokká neveljék. Quion biró, New-Yorknak 
egyik legtudósabb hivatalnoka, nem régen azt mondta az 
iskolatestvérekről, hogy testületük : „a legjelesebb intézmény 
az Egyesült Államokban." A tudós biró, ki előtt évenkint 
annyi ezer gonosztevő kénytelen megjelenni, leginkább azon 
helyzetben van, hogy az igazi keresztény nevelésnek becsét 
felfogni s méltányolni tudja, s mint becsületes ember egy 
perczig sem habozott, az igazságról tanúbizonyságot tenni, 
ha ez mindjárt a katholicismusnak kedvezne is. 

IRODALOM. 
,,Kii chengedchichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefelhagen. Frei-

burg, Herder'scbe Verlagshandlung. VII. 596. pagg. 8. 1 Thlr. 27 sgr." 

I. 
Dr. Stiefelhagen Nándor, plébános és iskolagondnok a 

kölni érsek-egyház-megyébe kebelezett Euchenheimban, hi-
vatásos kötelmeinek hosszú évsoron át hű, buzgó és sikerdús 
teljesítésétől szabad perczeit az egyházi történelem tanulmá-
nyozására szentelvén, különös kedvteléssel az előttünk levő, 

és az oly nagyszámú vészes-irányu dolgozatok özönében, me-
lyeknek fő- és csaknem egyedüli czéljok, azt hitetni el az 
olvasóközönséggel, a mi ne in történt, vagy legalább n e m 
u g y történt, — kedves tüneményt képező munkálatnak szer-
kesztése és kiadására fordította. 

A könyv teljes czime imez : „Kirchengescliíchte in Le-
bensbildern. Für Schule und Familie, dai'gestellt von Ferdi-
nand Stiefelhagen, Doctor der Philosophie, Definitor, Schul-
pfleger und Pfarrer. Zweite, verbesserte und vermehrte Auf-
lage. Freiburg (im Breisgau). Herder'sche Verlagshandlung." 

A szépolvasottságu és gyakorlottkezü író szerényen azt 
állítja ugyan műve első kiadásához csatolt előszavában, hogy 
az önálló nyomozás érdemét nem igényelheti magának s hogy 
könyve nem egyéb, mint Möhler, Fessier, Damberger, llohr-
bacher, Alzog stb. történelmi dolgozatainak hasznosítása. 
Ámde a figyelmes és szakértő olvasó néhány pillanat után 
észre fogja venni, miszerint a rövidsége mellett is érdekes, 
éles felfogást, világos rendszert, valódi kathol. szellemet 
eláruló, kimerítő alapossággal irt, munkájának előállításában 
Dr. Stiefelhagen nem csak Isokrates im ezen megszívlelni 
való szavait : „Miként a méhet látjuk minden csemetén 
leülni ; de valamennyinek csak a legjavából szedni : ugy a 
tudományos műveltségre vágyók mit se hagyjanak kisérletle-
nül; hanem a hasznost gyűjtsék össze mindenünnen" — 
tartá szem előtt ; hanem, hogy amaz, alakító szellemét se-
gítő, jeles szerzők munkáján kivül, a lelkes érvelés közben 
berendezést, alakot illetőleg (minden nevezetes eseményt 
egy-egy, olykor több, erényhős és kiválóbb szellem nevével 
és hatásával nyomatékolván a végből, mikép a komoly olvasó 
minden lépte szent, követésre méltó nyomokon haladhasson, 
és lélekemelő példák által buzdittatva erősbödjék, nagy czélja 
felé haladásában), nem ritkán el is tért tőlök, s nem egy he-
lyütt összeegyeztetés utján a használhatónak itélt és átvett 
anyagból a homályt eltávolítva, kijavította, világossá tette, a 
hamis népszerűség és mesterkélt „közvélemény" mai tév-
iránya mellett kétszeresen becses megjegyzésekkel kisérte 
azokat. 

Mire nézve a buzgalom, a tárgy kitűzött czéljának fon-
tosságához illő gondosság, a szakmához ragaszkodó hű kitar-
tás, melylyel e munka kellő összeállításában eljárt ; azt az 
első, 1860-ban eszközölt, méltán kitűnő fogadtatásban része-
sült kiadástól kezdve, jelesül életrajzait átdolgozván ; tökéle-
tesítés végett rendszeresítvén ; — mindazoknál, kik valami 
jót is akarnak, a némi haszontalan vagy épen káros időtöltés 
után, teljes szellemi gyönyörrel olvasni, méltó elismerést 
szerez a derék, valahol csak lebete, tárgyilagos felfogást ke-
reső, írónak . . . 

A szemes és higgadt, a dolgok menetét őrfigyelettel 
kisérő értelmiség előtt köztudomásu, miszerint a katholikus 
keresztény egyház az ő eredetét, terjedését, fentartását, 
erkölcsi és társadalmi hatásait, szóval összes működését, ille-
tőleg az igazságnak el nem ferdített, részrehajlatlan, elfogu-
latlanul szemléltető, történeti iratokban kezdet óta hathatós 
eszközzel birt, a vallásos érzetnek egész mélységében, s va-
lódi szellemi életében való felébresztése és kiképzésére . . . 
Azért az ily szellem-terményeknek jelentőségét és a jóra 
hajló szívre, igazi erkölcsi hasznot hajtó befolyását, nem lehet 
eléggé kiemelni . . . Mert, hogy ha egyrészt kétséget nem 
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szenved, miszerint a megvesztegetlen, az igazságot a közö-
nyösséggel. a tárgyilagosságot, a szintelenséggel nem azono-
sító, világtörténelemben ecsetelt mult idők eseményeinek ép 
Ítélettel tanulmányozása, a hosszú élet folytán szerzett ta-
pasztalások becsét is fölülmúlja ; miszerint a minket megelő-
zött nemzedék cselekedeteiből, annak áldásos vagy káros 
következményeiből, megtanulhatni : hasonló körülmények kö-
zött mit kelljen tenni, mit kerülni : mennyivel inkább mond-
hatjuk, hogy az egyháztörténelem, a gondviselésnek ezen, az 
igazság tanát élénk adó könyve ilyféle tűkört tart lelki sze-
meink elé (azonkívül, hogy minden jóérzületü gondolkodóra 
nézve ki nem forgatható, meggyőző erővel bir, arra nézve, 
mikép a kath. egyháznak és az ugyanebben megtestesült 
jézusi vallásnak, valamint eredete ugy annyi századokon át, 
a gonosz lélektől elhintett, és időnkint a világ hatalmasainak 
támogatása vagy a szilaj szenvedélyek következtében, felbur-
jánzott gaznak daczára is, mai napig fentartása, szorosan 
tekintve folytonos, és ugyan minden egyéb rendkívüli isteni 
intézkedést, melyen alapszik, megerősítő és hitelesítő csoda-
ként tűnik fel . . .) lobogtatva azon szellemet, melyre legin-
kább szüksége van az ifjú nemzedéknek, szüksége van édes 
mindnyájunknak, megtanítva arra is, hogyan kell megadnunk 
Istennek a mi az istené, a királynak, a mi a királyé. 

A kath. keresztény egyház tehát méltán buzgadozott 
mindenha, Isten földi országát közelebbről ismertetni meg 
az emberiséggel, különösen pedig híveivel, kik a keresztény-
ség és egyház istenségére vonatkozó hitben uj okok által 
megerősítve a fönhéjázó tudományosság- és minden szellemi 
iránt fogékonytalan materialismusnak az annyi viszontagság 
edzette intézet elleni megtámadásait, vissza venni hivatvák 
és képesitvék. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A győr i székesegyházi k á p t a l a n s az il lető 

rokonok szomorodott szívvel je len t ik szeretet t ka r -
t á r s u k , i l letőleg r o k o n u k n a k , mél tóságos és főtisz-
te lendő Deáky Zsigmond, felszentel t caesaropol i püs-
pök , p á p a ő szentsége házi f ő p a p j a , k i r . t anácsos , 
K á c s r ó l czimzett sz. Péter és P á l apos to lok a p á t j a , 
a g y ő r i székesegyház n a g y p r é p o s t j a s k a n o n o k j a , 
h i t t udor , a pesti kir . egyetem h i t t u d o m á n y i k a r á -
n a k t a g j a , és a m a g y a r Akadémia t iszteletbel i t ag-
j á n a k , m u l t év ideczember 29-én, r egge l iké t ó rakor , 
élte 7 8 - d i k , á l dozá r ságának 55-ik és püspökké 
szentel tetésének 31-ik évében, a szentségek a j t a t o s 
felvétele u t á n . t t tdőszélhüdés következtében, t ö r t én t 

h a l á l á t . Az U r b a n e l h u n y t n a k tetemei kedden, de-
czember 31-én reggel 10 órakor , s a j á t k i v á n s á g a 
szer int a k á r m e l i t a - a t y á k s í rbo l t j ába t emet te t t ek el, 
az engesztelő sz. mise-á ldoza t pedig azonna l , u g y a n 
a k á r m e l i t a - a t y á k t e m p l o m á b a n m u t a t t a t o t t be a 
Mindenha tónak . Az örök vi lágosság f ényesked jék 
n e k i ! 

— Megjelent s beküldetett : Előfizetési felhívás a „Nép-
iskola" czimű, kath. népnevelésügyi hetilap, 1873. évi folya-
mára. A lap ára : egy évre 4 frt., félévre 2 frt. — Az előfize-
tési pénzek egyenesen a szerkesztőhöz intézendők. — Nyílt 
kérelemmel fordulok Magyarország összes egyházi és világi 
kath. iskolabarátaihoz. Nyilatkozatra kérem önöket. Kath. 
népnevelésügyünk irodalmi képviseltetésének jogosultsága 
forog itt kérdésben, mely iránt önök döntő szavazatát várom. 
Buzgón kérem azért Önöket, siessenek a „Népiskola" czimű, 
tartalmasság tekintetében alig kifogásolható kath. nevelési 
szakközlöny határozott felkarolásával tudtomra adni, hogy 
helyeslik azon törekvést, melylyel a népnevelés vallásos irá-
nyát, annyi hatalmas ellenáramlat közepette pártolom. Avagy 
hiu volna minden törekvésem, és a sokezer kath. népnevelő 
— papok ugy mint világiak — szégyenletes dolognak tar-
taná a 19-ik században kath. irányú népnevelést csak em-
lítni is ? Itt az idő, hogy minden önámitástól menten, bizto-
san tájékozni tudjam magamat aziránt : észszerű-e még a 
továbbküzdés azon reményben, hogy a kath. népnevelés fel-
virágoztatását illető ohajtásom nem puszta álomkép, melynek 
valóság sohasem felel meg, hanem hogy a katholicismus igaz-
ságos ügye e téren is kivivandja győzelmét ? Szatmár, deczem-
ber 23. 1872. Dr. Zafféry Károly, áldozár, tanár, a „Népis-
kola" szerkesztője s kiadó-tulajdonosa. 

Nem tehetjük, hogy az imént közölt előfizetési felhívást 
a t. közönségnek lehető legmelegebb pártolásába ne ajánljuk. 
Oly időkben, mint a mostaniak, melyekben az egyház elleni 
harcznak egyik legzajosabb s egyszersmind legveszélyesebb 
része épen a tanügy terén vivatik ; a hasonirányu kath. neve-
lesi szakközlönyöknek fennállása égető szükség ; megfelelő, 
buzgó támogatások pedig vallási szempontból is kötelesség. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Dr. Csősz Imre gymn. igazgató úrtól Nyitrán . 6 ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A bukaresti papnöveldére ugyanattól 3 frt . 

Szerkesztői üzenetek. 
Nyitra-Zsére : szívesen elvégeztük. Esztergomba : igen jól van, 

tetszése szerint, csak valamit 1 Ipolyságh tájára : előlegesen is szives 
köszönetemet. Maholyra : 6 ftot tetszett küldeni ; marad tehát 1 a jövő 
félévre. Mártonvásárra : köszönöm a szives megemlékezést. Vaskutra : 
küldjük a lapot a régi feltételek mellett, Szatmárra : szives viszonossá-
got kérünk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
c y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1.873. Kocsi Sándor saját nyomdájában Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Fo-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13. 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, jan. 8. 3. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Nyilt levél a polgári házasságról. — A 
kere szténység s a közvélemény. — A pápa legújabb allocu-
tiója és a liberális sajtó. — Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról. 
IL *) 

Kedves barátom! 
Ha első levelemet figyelemmel olvastad, tájé-

kozást nyerhettél a Pesten szándékolt merénylet 
mivoltáról. I ly lázitó törvénynyel k ivánják az I rá-
nyiféle követek magyar törvénykönyvünket be-
szennyezni. Hal l jad ma válaszomat azon kérdé-
sedre : mily szirtben tűnik fel a polgári házasság a ter-
mészetes ész Ítélőszéke előtt? azaz lássuk, elfogadha-
tó-e bölcsészeti szempontból bizonyos népboldogitó 
honatyák érvelése? 

É n azt mondom : a bölcsész előtt képtelennek 
és észellenesnek kell látszani, ha az eszményi, 
vagyis inkább, képzelmi rend a valódival felcserél-
tetik, s ha összerű gyanánt tekintetik az, mi csu-
pán az észnek, s annak is hamis elvonásában léte-
zik. És mégis mit lá tunk? A mai álpolitikusok, 
midőn sokat hányatot t magyar hazánkban a pol-
gári házasságot óhaj t ják szentesittetni, egy és 
ugyanazon alanyban két minőséget különböztet-
nek meg, elválasztják a polgárt a kereszténytől, mintha 
egyiket a másiktól el lehetne szakítani. Azt han-
goztatják : a magyar embernek csak polgári állapo-
tára kell nézni, s egészen el kell tekinteni vallá-
sától. 

Ki nein lát ja , mennyire alaptalan ezen értelmi 
elvonás, midőn a valódi, vagyis összerü rendben 
mindkét állapot ugyanegy alanyban egyesül s 
mintegy azonosul? Mert hiszen, ugyanaz a pol-
gár, a ki keresztény, s ugyanaz a keresztény, a ki 

*) 1. a tavalyi évfolyamnak 49. számát. 

polgár. Ennélfogva, midőn törvény polgárok szá-
mára hozatik, keresztény polgárok számára lioza-
tik. Képtelenség tehát egy és ugyanazon személyt 
mintegy ketté vágni, ugy, hogy az egyiknek sza-
bad legyen parancsolni azt, mi a másiknak tilos. 

Már pedig tulajdonképen ezt müveiné a pol-
gári házasság törvénye. Mert ezáltal felhatalmaz-
tatnék a keresztény vagy katholikus polgár, hogy 
törvényszerű házasságra léphessen, világi tisztvi-
selő előtt. Az efféle polgári törvény erejénél fogva 
a házassági szerződés szabadnak és törvényszerü-
leg érvényesnek tartatnék. Jól tudja azonban a 
törvényhozó hatalom, hogy a ker. polgár ezt se 
szabadon, se érvényesen nem teheti ; miért is e tör-
vény bizonyos kitalált megkülönböztetés, vagyis 
inkább, hiábavaló értelmi elvonás ürügye alatt va-
lóban tilos és érvénytelen tény cselekvésére adna 
felhatalmazást. Es mi végből? talán rendezné vele 
az országot? boldogitaná a népet? vagy önmagán 
akar segíteni? Oh! a vallással é-t erkölcsiséggel 
boldogul minden kormány, nélkülök egy sem. A 
kormány, ha vallásos elvei vannak, ha helyesen 
gondolkozó országgyűlés támogatja, a népet bol-
doggá teheti. Az istentelen, vagy hitetlen képvise-
lőktől körülvett kormány annál több szerencsét-
lenséget okoz, minél terjedtebb hatalma ; .rettenete-
sebb a forradalomnál is, mert terveit jobban előké-
szítheti, s azokat kevesebb akadályokkal , a törvé-
nyesség nagyobb látszatával, a közjó számos ürü-
gyeivel, és ennélfogva a jó kimenetel s tartós si-
ker nagyobb biztosságával ki is viheti. Ne kivánja 
tehát senki az u j törvényt, mely a felforgatás ele-
meit hordja méhében, melynek keresztülvitele be-
lá that lan zavarokat idézne elő. 

Mi történnék, ha az egyház ugyané megkülön-
böztetéssel élvén, fiait csupán vallási szempontból 
tekintve, elvonatkozva polgári állapotuktól, nekik 
olyas valamit parancsolna vagy megengedne, mit 
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állam jogosan roszalna, s mint törvénytelent, az 
ártalmast és teljesen érvénytelent tiltana ? Kétség-
kívül tiltakoznék a kormány mind azon tény, mind 
pedig azon, talán képtelen fictión alapuló törvény 
ellen ; mert a keresztény ember állapotától el nem 
választható a polgár állása vagyis minó'sége, k1 

mind azon kötelmeknek alá van vetve, melyek a 
jól szervezett társadalomhoz tartoznak. Miért akar 
tehát a kormány ugyanazon fictióval élni, miért 
kiván arra, mint alapra támaszkodni a polgári há-
zasság létrehozásánál, melyet a polgár azért nem 
köthet, mert egyszersmind keresztény is? 

Mindazáltal, jól vigyázz, világért sem akarom 
én összezavarni azon kötelmeket, melyek ugyan-
azon egy alanyt különböző szempontból érintenek. 
Mert jól tudom, hogy másfélék azon kötelezettsé-
gek, melyeket ugyanazon ember végezni tartozik 
mint polgár, és ismét másnemüek azok, melyek 
mint kere ztényx-e rovatnak rá. Ha ezt szem előtt 
tartom, korántsem vonakodom elfogadni a polgár 
és keresztény közti megkülönböztetést. Egészen 
más Ítéletet, kell hoznunk, midőn oly, természetileg 
egymástól eltérő cselekményekről van szó, melyek 
külön időben s különböző czélból végezhetők és 
végzendők, ,s melyek a kötelezettség különböző 
forrásából származnak, úgyszintén tulajdon jogha-
tósággal biró, különböző hatalomtól parancsoltat-
nak. Ezek egy és ugyanazon a lanyban legszebben 
megférnek, mert a különféle kötelemnek különbö-o > 

zők tárgyai. Ismét másképen ítélünk akkor, midőn 
olyanról van szó, mi ugyanegy személyben he-
lyet semmikép sem találhat. Hogy az első felte-
vésben azon különféle törvények s különböző 
kötelmek összeegyeztethetők, minden század ta-
pasztalata fényesen bizonyítja. Mindenkor virágoz-
tak, ma is virágzanak sokan, kik nem kevésbé tar-
ta tnak legjobb polgároknak, mint legjobb keresz-
tényeknek ; voltak és vannak legvitézebb, hős ve-
zérek, legtisztább jellemű tisztviselők, kik époly 
kitűnő keresztények ; sőt fennszóval hirdethetem, 
jobb polgárt, hűbb hazafit nem találhatsz annál , 
ki előtt a vallás szent, kit isteni félelem vezérel. 
Azonban a második feltevésben azon megkülönböz-
tetésnek, vagyis értelmi elvonásnak épenséggel nincs 
helye, ugy, hogy a keresztény polgár egyidőben pol-
gár lehessen, de keresztény ne. Sohasem történhe-
tik, hogy valaki keresztény legyen, és egyszersmind 
olyanokat cselekedjék vagy végezzen, s pedig tör-
vényszerüleg, mik keresztény nevével és vallásával 
ellenkeznek. Ez esetben kölcsönösen kizárják egy-

mást Krisztus és Belial, ugyanegy tényben és 
alanyban. 

Hogy ezt alkalmas példákkal megvilágítsam, 
képzeld magad az imperátorok korába. A római 
császár, midőn még a bálványozás uralkodék, tud ta , 
hogy alattvalói közül igen sokan keresztények. Ha 
ő a polgár és keresztény közt tett , u j divatú meg-
különböztetés ürügye alatt meghagyja, hogy mint 
polgárok honi szokás szerint részt vegyenek a po-
gány áldozatokban, mint keresztények különben 
megengedvén, hogy tulajdon intézményeiket tisz-
teletben tarthassák : mit gondolsz, nem hangzott 
volna-e gúnyosan e megkülönböztetés az imperátor 
szájában? Hát a török szultánról mit tar tanál , ki 
birodalmában, e sophismára támaszkodva követelné, 
hogy keresztény alattvalói mint polgárok az islam-
vallás gyakorlatai t végezzék, Mohamed prófétához 
nyilván és ünnepélyesen imádkozzanak ; egyszers-
mind azonban mint keresztények imádhat ják Krisz-
tust és törvényét megta r tha t ják? Igy itélj a pro-
testáns német császárról, ki ma olyasokra kénysze-
ríti a katholikus polgárokat, mik a kath. vallással 
össze nem egyeztethetők, s mik miatt magok a 
protestánsok zsarnokságról vádolják az egri me-
gyeház termében. 

Ugyani ly nemű az eset, melyről írok. I rányi 
urék az alkotandó törvény által azt akar ják elérni, 
hogy azon házasságokat, melyek az egyházat el 
nem ismerő, világi hatóság előtt köttetnének, sza-
badoknak, törvényeseknek és valódiaknak tar tsák 
az alattvalók, a mennyiben polgárok ; hasonlóképen 
törvényesnek tekintsék az igy született gyermeket is, 
mely a polgárok minden politikai jogait és kiváltsá-
gait élvezze. Ha kedvök kerekedik a vallástalan 
népboldogitóknak, még tovább is mennek : megen-
gedik majd a teljes elválást, hogy u j házasságra 
léphessenek a felek, azaz behozzák az anyagi több-
nejüséget ; megváltoztatják a házassági akadályo-
kat, azaz, mig az egyháziakat megszüntetik, addig 
az országgyűlés u jakat gyárt . Tud ják e sopliisták, 
hogy ez mind ellenkezik a kath. vallással, hogy 
ettől minden keresztény lelkismeret visszaborzad, 
azt roszalja, kárhoztat ja ; de ezért vissza nem ret-
tennek. Azt hiszik nagy bátran, hogy hires meg-
különböztetésökkel a bölcsek kövének birtokába 
ju t" t tak , midőn a házasságot másnak nem tekintik, 
mint polgári szerződésnek, melyet polgárok kötnek ; 
a lelkismeretre nincs semmi gondjok, a tiszta er-
kölcsösséggel nem törődnek, a vallástól eltekin-
tenek. 
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Ki gondolhat vagy képzelhet ezen eljárásnál 
képtelenebbet? A tényleges rendben, összerüleg 
nem ugyanazok-e a polgárok, kik egyszersmind ke-
resztények is? Hogyan helyeselhetik ők azt mint 
polgárok, mit mint keresztények, katholikusok 
kárhoztatnak ? Melyik az az észszerű bölcsészet, 
melynek fóruma előtt pusztán polgári szerződés 
volna a polgárok házassága, mely a világ teremtése 
óta mindenütt fensőbb, .-zent rendbe soroztatott a 
királygyi lkos forradalomig? 

Vagy te túlságosnak véled aggodalmamat ? 
Azt gondolod, a pesti országgyűlés csak a szükségi 
vagy fakul ta t iv polgári házasságot szándékozik 
behozni ; az nem parancsolja, hogy ily profán há-
zasságra keljen mindenki, csak megengedi, tetszé-
sökre bizza a polgároknak ; ennélfogva nem ide-
vágók azon példák, melyeket felhoztam? Lehetsé-
ges, de nem hiszem ; mert a magyar mindenben 
kitűnik. Egyébiránt egyre megy, ha engedélyről 
lenne is szó a törvénvben. j 

(Vége köv.) 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás.) 

De nem csak a nyilvános állásban levők tartoznak a 
„közvélemény" parancsszavának feltétlenül hódolni ; a libe-
ralismus ezen igát még azokra is rá teszi, kik bármely társa-
dalmi kötelék által a nyilvános hatalomnak alá vannak vetve. 
Senkinek sincsen megengedve, legyen az bárki is, a nyilvános 
ügyek felett más nézettel birni és avval a nyilvánosság előtt 
fellépni, mint csakis azzal, melyet a közvélemény előir. Sem-
mi más maximának nem szabad a nyilvános lelkismeretbe 
utat törnie magának, mint a melyet a közvélemény előszab. 
Ha valaki bátorkodnék más meggyőződést nyilvánítani, és a 
nyilvánosságban a mellett küzdeni, vagy egyszerűen agyon-
hallgattatik, vagy ha az nem lehetséges, mint reactionarius, 
mint a haladás ellensége, mint olyan, ki az idő követelménye, 
és szellemétől hátramaradt, denunciáltatik és megbélyegez-
tetik. 

A liberalismus közvéleménye semmi ellenmondást sem 
tűr, itt minden fejtegetés és vizsgálódás ki van zárva ; jaj 
annak, a ki ellene fel mer lázadni, még akkor is, ha a ke-
reszténység, jog és erkölcs örök alapelveire hivatkoznék, sőt 
ezekkel szemben a liberalismus épen tökéletes örjöngési álla-
potba esik. Akkor mindazok a plirasisok felhasználtatnak, 
melyek arra alkalmasak és arra rendeltettek, hogy a libera-
lismus karjai között pihenő közönséget ezen ellenséges szörny 
iránt, félelemmel és rettegéssel eltöltsék. Akkor csak ugy 
hemzseg az „ultramontanismus", „clericalismus", „közép-
kori, hierarchiai, uralkodási vágy" sat., hasonló kifejezés. 
Még csak meg sem kisértik azon alapelveket megczáfolni, 
vagy ellenökben a „közvéleményt" okokkal védeni és iga-

zolni. Hiszen a liberalismus öntudatával bir annak, hogy erre 
képtelen. De nincs is szükség rá, mert teljesen elegendő, a 
liberális rágalmakat és boszus kitöréseket néhány isme-
retes phrázissal az ellenfélre dobálni, hogy a liberalismus és 
„közvéleménye" által elbutított közönség üdvös felindulásba 
jöjjön a „sötétség hatalmai" ellen, melyek a közvéleményben 
fénylő felvilágosodás világát kiirtani törekesznek. És ha 
valamikor megtörténnék, hogy a liberalismus közvéleménye 
fölött azok aratnának győzelmet, kik a kereszténység, jog és 
erkölcs örök alapelvei mellett harczolnak, akkor a „közvéle-
mény" érvényesítésére még mindig megmarad az ultima ratio 
az — utczakövezet. A liberalismus legkevésbé sem fog ha-
bozni, azokat felszedni és ellenfeleire dobni, eddig is meg-
tette, ezután is meg fogja tenni, ha vas kar vissza nem tartja ; 
mert az ő „közvéleménye" absolut, neki minden áron ural-
kodni kell, és senki sincsen feljogosítva neki ellentállani. 

A közeg, mely által a közvélemény nyilatkozik, a libe-
rális rendszer következtében nem más, mint a sajtó. Ennek 
feladata, hogy hasábjain a közvéleménynek kifejezést adjon, 
és azon maximákat terjeszsze, képviselje és védelmezze, me-
lyeket a közvélemény, ugy a kormányzók, mint kormányzot-
tak részére a végből előir, hogy azokat a nyilvános ügyek 
feletti Ítéleteikben, önmaguk nyilvános viselete és eljárásá-
ban, zsinórmérték és szabályként kövessék. A sajtó is tehát 
irányát a közvéleménytől nyeri, és ettől neki sem szabad 
eltávoznia, ő is csak szolgája a közvéleménynek. Oly lap 
tehát, mely nem szegődik a liberalismus közvéleményének 
közegeül, hanem más alapelvektől vezéreltetik, nem csak nem 
számíttatik a sajtóhoz, hanem már eo ipso el is ítéltetett. — 
A sajtó is köteleztetik tehát bakói szolgálatot mindazok 
irányában teljesíteni; kik a liberalismus közvéleménye ellen 
fellázadni bátorkodnának. Az ő kötelessége a liberalismus 
halálos ítéleteit közölni, s mindazon phrasishalmazokat lenyo-
matni, melyek az ellenfél ellen dobatnak ; további czélja 
végül még abban is áll, hogy ő általa a liberális közön-
ség a közvélemény parancsa iránt üdvös engedelmességben 
megtartassék. Kötelessége továbbá azon rágalmakat visz-
hangozni, melyekkel, okok hiányában, az ellentmondók leve-
retnek ; végül, ha a szükség ugy hozza magával, kötelessége 
a liberális közönséget felhivni arra, hogy az utcza kövezeté-
hez, vagy fegyverhez nyúljon, hogy a „közvéleményt" a reni-
tensek ellen, legyenek azok kormányzók, vagy kormányzottak 
erőszakkal érvényesítsék. Ezen irányban a sajtó-közegek kü-
lönbözők. Némelyek a liberalismus közvéleményét finomabb, 
simább és salonszerűbb hangon képviselik, mert a társada-
lom fensőbb rétegei vétetnek tekintetbe ; mások ellenben az 
aljasság mocsárjában úsznak, és a vad szenvedély felzuditá-
sát czélozzák. Ezek a nép alsóbb rétegeit tartják szem előtt, 
melyeket előbb a „közvélemény" ellenei iránt, gyűlölettel 
megtöltenek, mig hajlandókká tették őket arra, hogy adandó 
esetben azon állapotban legyenek, hogy dorongjaikat a köz-
vélemény elleneinek fejei felett suhagtassák és azokat bever-
jék. Gyakrabban azonban, mint hinnők, a fensőbb körökig is 
elhat az ilynemű aljas érzés ; sőt a fensőbb körökben, — alig 
hinnők, de ami igaz, az igaz —- az általában véve nagyobb, 
mint a nép alsóbb rétegeiben, csak el van fedve, csillogó kül-
szín alá. És végre is durva, vad érzelem csak durva, vad 
olvasmányban találja kedvét ; mert a táplálék mindig homo-
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gen szokott lenni a táplálandóval, amivel a sziv tele van, azt 
mondja a száj is, a szent irás e szavai, mutatis mutandis, itt 
is alkalmazhatók. 

(Folyt, köv.) 

A pápa legújabb allocutiója és a liberális sajtó. 
Pest, január elején. 

Az ó év alig hagyományozhatott volna az újnak neveze-
tesebb, mindenkit általánosan érdeklő örökséget, mint ő 
Szentségének legközelebbi allocutióját. Oly szemle, de egy-
szersmind oly itélet ez, a mult évben lefolyt és az egyházat, 
sőt mondjuk, az összes társadalmat érdeklő események felett, 
melynél sem igazabbat, sem illetékesebbet és találóbbat nem 
mondhatott volna senki. Az egyház feje, az összes keresz-
ténység atyja szólott ; szólott oly hangon, mely teljes ossz" 
hangban van a dolgok menetével, szólott oly bátorsággal, mi . 
ként - csak az szólhat, ki teljes' öntudatában van az igazság-
nak és azon felelősségnek, mely a keresztény társadalom 
irányában vállait terheli. A pápa nem kerülgette diplomati-
cus módon, tekervényes uton és kétértelmű szólamokkal az 
ügyet, hogy látszassék is mondani valamit, nem is ; nem rej-
tette el Ítéletét a világegyházat fájdalmasan érintő esemé-
nyek felől, szövevényes szerkezetű mondatok alá, nem szépí-
tette a bűnt, nem mosta tisztára a bűnösöket ; hanem nyíl-
tan lépett ki a világ elé ; oly szavakkal és kifejezésekkel élt, 
hogy meghallja és ne csak meghallja, hanem meg is értse a 
világ, hova jutott az egyház és a társadalom ; hogy lássa, kik 
és mik azok, kik részben sorsát intézik. Erős szóra, erélyes 
kifejezésekre volt szükség, mert az emberiség egy része mái-
süket lett a gyenge szavak és kifejezések hallására, megér-
tésére ; — határozottan, minden tétovázás nélkül kellett 
megjelölni a gyermek nevét, hogy e magyaros' kifejezéssel 
éljünk, mert az emberiségnek egy része előtt, folytonos ha-
bozás között az ügyek feletti tájékozatlanság egész minden-
napivá és természetessé lett, hogy hallván nem értettek és 
látván, nem láttak. Ugy tele zúgta már a liberális sajtó ha-
zugságaival az emberiség hallérzékét, hogy az igazság szelí-
den figyelmeztető szava, nem volt képes keresztül törni meg-
kérgesedett hártyáin. De Pius szólott, hangja foszlányokra 
tépte a hazugság-szőtte szálakat, áttörte a megtörhetlennek 
vélt kérget, hogy megrendültek belé azok is, kiknek egye-
düli hitvallását látszik képezni, éjjel-nappal, minden erejök-
ből oda törni, hogy az emberiséget folytonos aléltságba 
tartva, képtelenné tegyék az igazság hallására, a helyzetnek, 
melyben az összes társadalom sinylődik, felismerésére és 
megítélésére. 

Ez erős hang, mely oly kíméletlenül leplezte le az igaz-
ság és egyeneslelküség álarcza alá rejtőzött kétszínűséget, 
feltárva a tények és szavak közötti ellenmondást ; ez erős 
hang, mondjuk, bántja az önmagát liberalisnák nevező tá-
bort ; fáj neki, hogy havakon, éveken keresztül oly kitartó 
munkássággal szőtt tervei az egyház ellen, egyszerre oly vi-
lágításba helyeztettek, melyről azt vélte, hogy nincsen itt 
többé számára hely ; a sötétség birodalmának veszélyét látja 
a pápa allocutiójában, és hogy elsötétítse, hatásától meg-
foszsza a pápai szavakat, a sajtóban régi fegyveréhez, a gya-
núsítás- és rágalmazáshoz nyul, s ama bűnt, melyet önmaga 
követett el, a pápának tulajdonítja, hogy a figyelmet önma-

gáról elvonva, amarra irányozza azt. Sérelmet, hallatlan sé-
relmet kiált, mert a pápa elég bátor volt a tényeket saját 
nevükön nevezni ; mert azt, ami szemtelenség, nem takarta 
be az álszemérem leplével, nem mondta találékonyságnak, 
ügyességnek a hazugságsugalta ravasz terveket, nem nevezte 
becsületes eljárásnak a becstelenséget, nem állította, hogy 
mily szépen öszhangzik hivatalos czikkekben fejtegetni, men-
nyire kegyeli az állam az egyházat, habár tényleg üldözi is. 
A liberális sajtónak és pártjának ez kellett volna, de, mert 
ez nem történt, önkivüli állapotba esett. 

De miért e nagy felindulás, e szokottnál is nagyobb 
izgatottság? Az egyház éveken keresztül kinparlra húzva, 
naponkint ujabb és ujabb szenvedéseknek tétetik ki, alig 
tekinthetünk be, csak egyetlen egy napon is, a sajtó szülemé-
nyeibe, a lapokba, hogy ujabb és ujabb módokról ne értesül-
nénk, melyeket a gyűlölet gondolt ki az egyház gyötrésére. A 
lapok ezen úgynevezett rendszabályokat az egyház ellen pár-
tolják, sőt élesebbé tenni iparkodnak, kifogyhatatlanok az 
államférfiaknak, az egyház ellen felhasználandó tanácsok 
osztogatásában ; ezek, hogy valamiképen hátramaradni ne 
látszassanak, lelkismeretesen (?) élnek a sugalmazott esz-
közökkel ; de ugyanakkor nem késlekednek a világnak tud-
tára adni, hogy mindezt nem ellenséges szándékból — talán 
bizony csupa szeretetből az egyház iránt —? — teszik, 
melyet távolról sincs szándékuk bántani, akkor, midőn szer-
zeteseit száműzik, a hittanitást akadályozzák, az egyház 
javait lefoglalják stb. Ugyan kérdjük minden józan, elfogu-
latlan embertől, minek szokták nevezni az ily eljárást? mi-
nek szokták az igazság ily nyilvános arczul csapását mondani ? 
nem szemtelenség-e mást beszélni és mást tenni ? vagy miért 
alkotta a sajtó a modern kormányzási eljárás segítségével a 
helyzetet olyanná, hogy a kereszténység feje kénytelen volt 
hozzájok leszállani beszédmodorában, hogy végre megértes-
sék ; nem a pápa a bűnös, hogy ugy nyilatkozott, hanem azok, 
kik oda vitték a dolgot, hogy igy kellett nyilatkoznia ; de 
akkor mire való az érzékenykedés ? miért szenvelgik a meg-
sértettet? miért jönnek oly nagy izgatottságba? Semmi 
egyéb nem történt, mint hogy maga nevén neveztetett az 
egyház irányában követtetni szokott eljárás és most már 
tudhatja a világ, de tudhatja a liberális módon dühöngő sajtó 
is, hogy ez eljárás nem más, mint szemtelenség ; de ebből 
nem az következik, hogy még szemtelenebb legyen, hogy 
ezért felindulásba jöjjön, hanem az, hogy jövőre térjen el 
eddig követett útjától és biztosítjuk, hogy a pápa azon eset-
ben is csak az igazsággal megegyező elnevezést fog a hely-
zetnek adni. 

Különben is csak az a kérdés : igaz-e, a mit a sz. atya 
mondott, vagy sem ? Igaz-e, vagy sem, hogy oly emberek tu-
lajdonítanak magoknak jogot itélethozásra az egyház tanit-
mányai és jogai felett, kik nem csak az egyházhoz nem tar-
toznak, de még csak nem is ismerik ezeket ? Igaz-e vagy 
sem, hogy éveken keresztül zsidók, protestánsok, scliismati-
cusok, hitetlenek, irók ugy mint államférfiak, lapokban ugy, 
mint parlamentekben, nyilatkoznak, határoznak az egyház 
tanitmányai és jogai felett ? Ki lesz oly vakmerő, hogy e 
nyilvános tényeket eltagadja ? És lia ez mind igaz, lia ezen 
idegenek az egyházba tolakodnak és a szemünk előtt levő 
helyzetét késziték számára, miért dühösködnek, hogy tolako-
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dásuk a kellő névvel megbélyegeztetik? Vagy ki hatalmazta 
fel őket, hacsak nem saját szemérmetlenségök, hogy idegen 
házban, idegen javak felett rendelkezzenek ? 

Végül ne feledjük a liberális sajtótarra figyelmeztetni, 
hogy mire való részéről e túlságos dühösködés ? Nem állitotta-e 
számtalanszor, hogy tarthat allocutiót, gyárthat syllabust a 
pápa, a mennyi csak tetszik, nincs azoknak többé hatásuk, 
hogy Róma szellemi hatalma a zérusra szállott alá, és hogy 
átkai, allocutiói nem egyebek, mint a haldokló oroszlánynak 
végerőlkedései ! Mit fél tehát ily tehetetlen, végvonaglásban 
sinylő hatalomtól? Vagy attól fél-e, hogy e tehetetlennek 
látszó hatalom valahogy képes lesz lánczait önmagáról mégis 
ledobni és akkor vége szakad a liberális korszaknak ? Vagy 
talán önmaga sem hiszi, mit e haldokló hatalomról állított? 
Váljon ez esetben állításait, mint önmeggyőződésével teljesen 
ellentétes nyilatkozatokat, nem bélyegezhetnők-e meg épen 
azon névvel, melyet a pápa legközelebb használt ? De nem, 
mi csak arra kérjük a liberális sajtót, legyen következetes 
saját állításaihoz, lia a pápa nyilatkozik, engedjék békében 
nyilatkozni e tehetetlen (?) aggastyánt, soká ugy sem tart, 
vele együtt úgyis sirba száll a gyűlölt ellenfél, és nem lesz 
többé senki, ki számításaikat megzavarná. Szavainak, mint a 
tapasztalat bizonyítja, hatása ugy sincsen már, legfeljebb a 
liberális párt érzi magát itt-ott kellemetlen helyzetben, mint 
a jeleneset mutatja ; kissé nyugtalankodik, néha-néha dühös-
ködik szavai miatt, de intjük jóakarólag, mérsékelje magát, 
egy biztos, (?) zavartalan jövő reménye ily csekély áldozatot 
megérdemel. • 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,január 1. M u l t és j ö v ő . (Folytatás.) Fedjük 

be a multat, de ne felejtsük cl, forduljunk a jövőhez, de 
ne forduljunk el teljesen a múlttól, ebben van letéve a jövő, 
ebben rejlik a kis mag, mely terebélyes fává fejlődhetik, 
hogy árnyai alatt megpihenjünk ; vagy szúró tövissé, hogy 
általa bűnhődjünk. A nemzetek, mint nemzetek felett, nem 
fog egykor általános ítélet tartatni, hogy jutalmukat vagy 
büntetésöket elvegyék, részökre az ítélet már itt, e föl-
dön hirdettetik ki és hajtatik végre azon jövőben, mely-
nek alapját a múltban önmagok vetették meg ; nemze-
tek részére az összehalmozott bün anyaga nem egy jövő Íté-
letnek képezi tárgyát, hanem gyümölcse már e földön kifej-
lődik, megérlelődik és midőn megérlelődött, a benne létező 
rosz anyag természeténél fogva, erjedésbe megy által és ezen 
erjedés a rá kimondott itélet, mert előre jelzi jövő megsem-
misülését, leszakadását a ker. emberiség testéről. Minden nem-
zet csak egy-egy tag az emberiség nagy testén, mindenik 
alkot jövőt, jót vagy roszat, éltet vagy halált, aszerint a mint 
múltjában biztos, vagy csak ingadozó alapról gondoskodott ; 
talán ma még nem roskad össze, nem semmisül meg, talán 
holnap sem, mert a nemzetek életét századok szerint szám-
láljuk ; de ez nem döntő érv, mert a holnapután is a jövőhez tar-
tozik és az elhintett elveknek is időre van szüksegök, hogy a 
nép gondolkozásába átmenjenek, hogy tetteiket azok szerint 
intézzék, megérlelődjenek, mig a keserű gyümölcs egykor 
mindenek bámulatára le nem hull. Nem valamely felcsigázott 
agy képzelgése ez, hanem a történelem lapjairól leolvasott 
igazság. 

Nyissuk fel a történelmet és lássuk, hogy többet ne 
említsünk fel, a franczia forradalom előzményeit. 

A protestáns Angolországból, a 18-ik század elején 
Loke, gr. Shaftesbury, Collin, Tindal stb. álbölcsészek mű-
veiben letett s Francziaországba átültetett hitetlenségi szel-
lem, Francziaország és egész Európa számára irtózatos jövőt 
készített. Tudjuk, hogy azon materialisticus, minden termé-
szetfelettit tagadó, az egyház isteni intézményét kigúnyoló 
irány, az önmagokat bölcsészeknek nevezett franczia tudósok-
és Íróknál mily kedvező talajra talált. Voltaire társai, D'Alcm-
bert, Diderot, az atheismus nyílt hirdetője, nemkülönben 
Damilaville, kit maga Voltaire Isten gyűlölőjének nevezett, 
belzebubnak e fiai, a nagyoknak látszani óhajtó írók egész 
seregével, naponkint fokozódott dühvel támadtak meg min-
dent, majd az élesen metsző guny fegyverével, majd az altu-
dományosság mérges fegyvereivel, s nem volt előttük semmi 
szent, nem maradt előttük érintetlenül semmi, a mi csak tá-
volról is önmagán viselte a vallásos jelleget. A hit tanitmá-
nya, a symbolicus könyvek, az egyházi szertartások, magának 
az egyház alapitójának isteni személye, ennek szolgái, mind 
ugyanannyi tárgyai voltak a guny és megvetés előidézésére 
irányzott czikkek, költemények és könyveknek ; minden két-
ségbe vonatott, ingadozóvá tétetett, határozottan tagadtatott, 
mi az embert nemesíthette. Félszázadnál tovább tartott ezen 
állapot, a kereszténység elvei mindig jobban és jobban hát-
térbe szorultak, a hitetlenség tanai mindig több és több tért 
foglaltak el ; az úgynevezett műveltebbek köréből, hol a hi-
tetlenség szelleme először foglalt tért, lassankint átszivárgott 
a nép alsóbb rétegeibe ; ez is felvilágosított (?) eszének meg-
győződése szerint kezdte lelkismeretét alakítani, s az ekként 
szívott szellem a nép életében is kezdett tények által nyilat-
kozni ; hatása mindjobban érezhetővé lett, mig végre azon 
lázas állapotban tört ki, melyet franczia forradalomnak ne-
vezünk. 

Alig néhány évtizedre volt szükség és azon nemzet, 
melynek a mult századokban minden intézménye vallásos 
szellemet lehelt, felforgatási dühében határt nem ismert ; 
kivetkőzve nemcsak keresztényi, de egyáltalában minden 
emberi érzelemből, ezrenkint lettek áldozatai a felszabadí-
tott szenvedélynek és bátran elmondhatni, hogy a forrada-
lom pallosa alatt legnagyobb részt épen a nemzet legártat-
lanabb tagjai hullottak el. A keresztény elvek üdvös hatása 
alól felmentett emberi természet itt is megmutatta, hogy 
önmagára hagyatva legrövidebb idő alatt ismét a pogányság 
szomorú korszakába sülyedne vissza az emberiség, hogy meg-
szűnnék Isten országa a földön, mihelyt a kereszténység ta-
nai befolyásukat az emberiségre többé nem gyakorolnák. 
Vagy miről tesz tanúságot azon tény, hogy Isten is megfosz-
tatott trónjától ? hogy helyébe a bünökba elmerült emberiség 
emeltetett ? nem áldoztak-e a pogányok is bűnnel az isten-
ségnek ? íme ide vezette a hitetlen bölcsészet a franczia nem-
zetet ; megszűnt keresztény lenni, de vele együtt megszűnt 
a társaialmi rend is, a béke és jólét angyalai eltávoztak kö-
réből ; mit a nemzet századokon keresztül épített, azt a for-
i-adalom szelleme egy pillanat alatt összerombolta, megsem-
misítette, vallási, polgári intézményeit felforgatta és ámbár 
már közel egy százada, hogy vértenger jelölte a hitetlenség 
uralmát, még sem képes felüdülni sebeiből, folyton kisért, 



2 2 

benne a forradalom szelleme, mig ? — ne mondjuk ki, utal-
junk, mert ez is elég lesz, Afrikára, hol a kereszténység él-
tető szellemének távoztával, feloszlott a rendes társadalmi 
élet, népes gazdag városok pusztasággá változtak és ismét a 
pogányság üté fel uralmi trónját az egykor kereszténység 
uralta téreken. 

(Folyt , köv.) 

Esztergom. Ú j é v n a p j á n a főszékesegyházban 
főméltóságu herczegprimásunk pontificált és prédikált. A mai 
szent ünnep ránk, esztergomiakra nézve, nem csak annyiból 
nevezetes, hogy egy uj polgári évnek kezdetét képezi, hanem 
még inkább annyiból, hogy a megyeszerte mindennap más és 
más plébániában megtartatni szokott szentségimádás uj 
cyclusa, ma vette kezdetét a főszékesegyházi basilicában. Ö 
herczegsége is az ünnep ezen oldalát kincselte fel elragadó 
szónoklatában, a mi lelki épülésünkre. Beszédének tárgyát 
képezte Jézus Krisztusnak valóságos jelenléte a legméltósá-
gosabb oltári szentségben, a kenyér és bor szine alatt. Sok 
szent beszédet olvastam és hallottam már e tárgyról, de oly 
alaposan begyőzőt, oly világosat és népszerűt hasztalan ke-
resnék. Rövid vázlata a következő : Jézus a megígért Meg-
váltó és Üdvözítő, a második Ádám, ki a végre küldetett, 
hogy a mit az emberi nem ősatyjában — az első Ádámban — 
elveszített, azt benne, mint második Ádámban visszanyerje. 
A paradicsomban állott az élet fája, melynek gyümölcse a 
halhatatlanságra volt táplálandó az első emberpárt. A bün 
következtében kiveszett a halhatatlanság fája, de a második 
Ádámban ismét visszanyertük — az oltári szentségben ! — 
Miután a magas szónok az oltári szentségnek méltóságát s 
erejét, szemben az ószövetségi typusokkal (Melchizedek áldo-
zatával, a bélpoklosokért bemutattatni szokott áldozattal, a 
pusztai mannával és Michaeas minchah tehőrali-jával) kimu-
tatta volna, magára a tárgyra ment át s Jézus ígéretéből 
(János 6. fej.), az utolsó vacsorán mondott szavaiból, sz. Pál 
és sz. János apostolok tanuságtételeiből, napnál világosab-
ban leszármaztatta a kath. egyház ezen legtitokteljesebb, 
legfontosabb s egyszersmind legvigasztalóbb hitczikkelyét. A 
szent atyákból szőtt érvelés, részint történeti (sz. Ignácz, 
sz. Jusztin) részint bölcsészeti s természettani jelentőségű 
volt. Legjobban tetszett azon idézet — ha nem csalódom sz. 
Ambrusból — melyben a sz. atya a hitetlenhez fordulva 
kérdi : Csudálkozol, hogy Jézus teste- és vérévé változik a ke. 
nyér és bor? Hogyan? és azon nem csudálkozol, hogy a 
búzamag, miután a földben megrohadt, kihajt, fűvé lesz; 

kalászt ver, a kalászban búzamag terem, a búzából kenyér 
lesz, s a kenyér tentesteddé változik ! és azon nem csudálko-
zol, hogy a szőlő venyigéjében a víz borrá s a bor ereidben 
vérré változik? sat." És azután mennyei ihlettel folytatta a 
főpásztor : „Én, Kedvesim ! részemről soha sem csudálkoztam 
a fölött, hogy az Istenfia, miután a bold. Szűz anyaméhében 
megtestesült és a keresztfán meghalt, a kenyér és bor szine 
alá rejté dicsőségét, nem csudálkoztam a fölött, hogyan te-
hette ezt, de igen is csudálkoztam a fölött, és még most is 
bámulom s nem vagyok képes megfogni azon nagy szeretetet, 
melyet Jézus tanusitott irányunkban, midőn nem csak ábrá-
zatilag, képzeletileg, hanem valóságban és igazán rendelé 
leikeink táplálására, az ő szent testét és vérét." Végül az 

oltári szentségben rejlő Istenember iránti szeretetre és tánto-
rithatlan bizalomra gerjesztette sziveinket, s annak áldásait 
kívánta le, a megkezdett uj évben végzendő munkáink és cse-
lekedeteinkre. 

A szent beszéd végeztével körmenetileg vitetett a legm. 
oltári szentség a Bakács-kápolnából a főoltárra azon uj, ritka 
műizléssel készült és nagyértékü, arany, szentségmutatóban, 
melyet ő herczegsége, mult évi betegségéből való, szerencsés 
felgyógyulásának emlékeül, hálából készítetett. Műértők 
becslése szerint értéke 20—25 ezer ftra tehető. A mű töme-
gét 550 db arany képezi, és drága kövekkel, melyek közt csak 
gyémánt 160 számlálható, pazaron van feldíszítve. Kivált a 
munka köti le a szemlélő figyelmét, mely nemes ízléssel, 
rubinok- és smaragdokba foglalt gyémántokkal van kirakva. 
A talapzaton ő herczegségének emaillirozott czimere szintén 
gyémántok, smaragdok és rubinokból fűzött koszorúba fog-
lalva látható. A mű különben renaissance stylben van tartva, 
s az egyházi ornamentikában annyira kitűnő Lippert József 
lovag rajza szerint készült. A mi az ostensoriuin becsét még 
inkább emeli, az azon körülmény, hogy ő herczegsége, felséges 
urunk koronázása alkalmával,koronázási ajándékul nyert, nagy-
értékü mellkeresztjét is ezen magasztos és szent czélra szen-
telte. A talapzatot a következő felirat díszíti : 

„22. Mart. 1872. medici manu e mortis ereptus fauci-
bus, ideoque Deo gratus fieri et datae a coronato Rege crucis 
lapidibus ornari iussit Princ. Prím. Joann. Simor." 

A mily kegyeletes hálára ébresztett bennünket ezen 
valóban szép emlékműnek szemlelése, az isteni gondviselés 
iránt, mely szeretett főpász torunkat, közel egy esztendeje 
súlyos bajából fellábadoznia engedte ; époly forró imára dag-
gasztá keblünket a jövőre nézve is : hogy ő Főméltósága az 
egyháznak, a hazának s megyénknek, még soká, épen s egész-
ségesen megtartassék ! Sajó. 

Rajnavidék. M i c h e l i s ó k a t h o l i k u s ván -
d o r - p r é d i k á t o r n a k l e g ú j a b b a n s z e n v e d e t t 
k u d a r c z a utóvégre is már arra figyelmeztethetné az óka-
tholikus urakat, hogy szerepök ki van játszva, s hogy legjob-
ban tennék, ha bizonyos titkos berlini pénztárakból zsebökbe 
átszivárgó napi dijait valahol, a nagynémet birodalomnak 
valamelyik félreeső zugában költenék el, semhogy folytonos 
járásuk-kelésök által a kath. népet még folyvást boszantsák. 
Michelis esete pedig a következő volt. Már régebben, több a 
Rajnavidéken kivül megjelenő liberális lap, meglehetős irány-
zatossággal azon hírnek ismétlésében tetszett magának, hogy 
Michelis nemsokára a mi tájunkra is eljövend, itt is az u. n. 
„ókatholicismus"-nak alapját megvetendő. Különösen L i p p -
s t a d t városa jelöltetett ki annak, melyet a tanár s vándor-
szónok ekbeli experimentumainak színhelyévé elválasztott. S 
valóban deczember 21. egyszerre csak azon hír terjedt el az 
egész kis városban, miszerint az estéli öt órakor érkező vonat 
megliozandja ama nagy férfiút, kiről a fama már régen any-
nyit hozott hírül, hogy beszélni ugyan sokat, de okosat mon-
dani, vajmi keveset tud. Természetes, hogy minden lippstadti 
ember, a kinek épen akkor nem volt okosabb teendője, öt 
órakor ott volt a pályaudvaron, hogy eme „nevezetes" egyé-
niségnek bevonulását szemlélje. Ezen egyéniségnek azonban 
a fogadtatásnak e furcsa neme, ugy látszik nem nagyon tet-
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szett ; mert ámbár az emiitett vonaton volt, még sem szállt 
ki, hanem egy állomással tovább ment s onnan aztán teljes 
incognitóban, per pedes Apostolorum tartá bevonulását Lipp-
stadt városába ; oda, honnan néhány órával későbben még 
kevesebb pompával kivonulandó vala. 

Deczember 22-én, mint vasárnapi napon, a reggeli mise 
után jelent meg a katholikus templomban, s ott egy hajóbeli 
padba ülvén, breviáriumában olvasott. A papság közül senki 
sem ismervén őt, történt, hogy még a nagy mise alatt is ott 
maradhatott, anélkül, hogy őt ezért valaki megszólította volna. 
Roszabbul járt azonban délután, midőn vendéglőjéből egy 
lippstadti „ókatholikus" ember háza felé ballagván útközben 
az épen a délutáni isteni tiszteletből haza özönlő néppel ta-
lálkozott. Oda menve ugyan semmiképen sem bántalmazta-
tott, csakhogy egy meglehetősen számos néptömeg egészen az 
illető házig elkísérte őt, s ott kijöttét megvárni készült. 
Hogy ezen várakozás sem történt csendesen, s hogy vasárnap 
délután lévén, sokan csak ad hoc Michelis uram exspectánsai-
nak szegődtek s a lármát öregbíteni tőlük telhetőleg segítet-
ték, az ternieszetes. A várakozóknak magatartása nem épen 
kellemes benyomást tehetett Michelisre, mert midőn félőt 
órakor ókatholikus barátjának házát elhagyta, ezt csak két 
csendőr kíséretében merte tenni, mi azt bizonyítja, hogy ak-
kor már annak öntudatára ébredt volt, miszerint Lippstadt-
ban az ókatholicismusra épen nem valami nagy jövő vár. 
Kilépvén a házból ismét nagy lármával fogadtatott, mely 
még nagyobbodott, midőn az ott összesereglett tömeg őt ven-
déglője felé elkísérni kezdte, mi közben oly fenyegető állást 
vett, hogy a csendőrök kénytelenek voltak néhány arra járó 
huszárt segítségül hívni, kik aztán a tanárt kivont karddal, 
vendéglője felé escortirozták. Mindennek daczára azonban 
mégis kövekkel dobáltatott, s útközben kétszer el is esett, 
mi utóbbinak okát nem tudni. Midőn a nép a vendéglő előtt 
is folytatta a fenyegető lármát, katonaság által szétüzetett* 
mely alkalommal néhányan megsebesíttettek, többen befo-
gattak. 

Távol legyen tőlünk, hogy ilyetén kihágásokat mente-
getni akarnánk. Tagadhatatlan azonban, hogy a felelősség 
ezen s hasonló kellemetlen esetekért, magán Miclielisen kívül 
azokat is illeti, kik őt egy tisztán s igazán katholikus nép 
közé meghívják, hogy ott a pápát és az egyházat szidja. Hogy 
a katholikus népnek nincsen kedve ezt túrni, az természetes 
s hogy olyankor kellemetlen dolgok történnek az sajnos ; de 
hát feleljenek ezért azok, kik jobb ügyhez méltó buzgósággal 
fáradoznak abban, hogy a katholikus népet megfoszszák hité-
től, s az isteni kinyilatkoztatás kenyere helyett, saját hazug-
sajátságaik s gonoszságuk kövét nyújtsák neki ! 

Róma. Ú j é v i g o n d o l a t o k . A s z e r z e t e s r e n -
d e k e l l e n i i z g a t á s . Ama „buon capo d'anno", melylyel 
a rómaiak újévkor egymást üdvözölni szokták, ezidén bizo-
nyosan azt jelentette : Vajha viszonyaink ez évben gyökeresen 
megváltoznának. Mert a dolgok jelenlegi rendjének még leg-
forróbb, legbuzgóbb tisztelőije sem tagadhatja, miszerint a 
piemonti kormány még ma is époly népszerűtlen a rómaiak 
előtt, mint ezelőtt három évvel; sőt hogy e tekintetben, ha 
ez lehetséges volt, még vesztett is ; nem csak azért, mert 
egyenesen elviselhetlen adót ró a népre ; nem csak azért, 

mert a buzgón vallásos római polgárnak legbensőbb érzülete 
minden lépten nyomon arczul veretik ; nem csak a hontalan, 
csupáu csak csalásból s zsarolásból élő naplopóknak ama 
légiói miatt, melyeket az uj kormány itt megtelepített, hogy 
legyen, kire támaszkodnia ; nem csak azért, mert a piemon-
tiakuak betörése óta az élet mesésen megdrágult itten ; — 
hanem még száz más okból is. Az idegenek, a máskor itt 
telelni szokott külföldiek, kik Róma városának költségveté-
sében mindenha kitűnő szerepet játszottak ; ezek most elma-
radnak. Legfelebb néhány napig maradnak itt, hogy az örök 
város nevezetességeit futólag megtekintsék, s aztán Florenczbe 
vagy Nápolyba mennek, hol az élet ezidőszerint nem csak 
jobb, hanem biztosabb is. Már pedig a bennszülött rómaiak-
nak jó nagy része, a külföldiekre szorult, képzelhető tehát, 
hogy azok, kik ilymódon rendes keresetöktől elüttetnek, épen 
nem kedvelik ama kormányt, moly őket még ez uton is kol-
dusokká teszi. 

De a „buzzurrr'-k mint ezzel nem törődnek ; hacsak 
helyről közről egy kis tüntetést sikerül rendezniök a pápa, 
a papok, vagy a szerzetesek ellen. Ilyen volt deczember 22-én 
is, a képviselőkamrának palotája előtt. Annyi igaz, hogy a 
mi forradalmáraink épen nem félnek a rendőrségtől, vagy, 
mi szintén valószínű, bizonyos alkalmakkor előlegesen is 
engedélyt kapnak arra, hogy ismét egyszer mint „morális 
eszköz" szerepeljenek. Igy volt ez most is. Már korán reggel 
óriási falragaszok hirdették, miszerint délután, midőn a kép-
viselők az ülésből távoznak, „nagyszerű" demonstratio lesz a 
Montecitorión. Az egyetem is tele volt ragasztva ilyetén hir-
detésekkel, melyek a deákoknak ezenkívül még házokhoz is 
megküldettek. Legtöbb azonban a ghettóban kelt el ; mert ha 
egyik szabadoncz lapunk nem régen egyenesen kimondotta 
is, miszerint a zsidó mindenütt a világon hontalan semmi-
liázi ; azért még sem kevésbé igaz, hogy épen ez a hontalan, 
mindenütt a világon igen hasznavehetőnek bizonyul, mihelyt 
forradalmi — notabene : veszélytelen — tüntetésről van a 
szó ; annál inkább, midőn ezen tüntetés egyszersmind valami 
keresztény intézmény ellen is irányul. 

A falragasz a tervezett tüntetésnek idejéül a délutáni 
négy órát jelelte ki, mely időben csakugyan párszáz lármázó 
összejött; kik az alsóháznak palotája előtt mint „közvéle-
mény" szerepelni kezdtek. Ezek közt a bennszülött rómaiakat 
körülbelöl ötven szál zsidófiu képviselte, a többi tömeg pie-
montiakból, milánóiakból s nápolyi naplopókból állott, mint 
azt az eléggé élesen megkülönböztethető tájszólások kétsé-
genkivülivé tették. Midőn a képviselők négy óra tájban az 
üléstermet elhagyni kezdték, kezdődött a „nagyszerű" tün. 
tetés is. Az összesereglett „souverain" nép tudniillik, adott 
jelre, ezeket kezdé kiáltani : „Le a vallási testületekkel, le a 
ministeriummal, le Lanzával, le a jezsuita-képviselőkkel, le a 
jezsuitákkal, éljen a baloldal, éljen Nicotera!" Egyéb baj 
nem történt ; mert mihelyt a nemzetőrségnek ugy látszott, 
mintha már elég lenne a lármából, legott megtisztitá a tért, 
anélkül, hogy a legkisebb ellentállást tapasztalta volna. Az 
egész játéknak megrendelt volta sokkal feltűnőbb, sem hogy 
még nevetséges is lehetne. De azért Visconti-Venosta ismét 
nagy komolyan „Europa előtt" fog a „közvélemény eme nyi-
latkozatára" hivatkozni, mihelyt majd arról lészen szó, hogy 
az utolsó szerzetes is elűzessék Rómából. 
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A városi hatóság legújabban megtiltotta a szegények-
nek, ebéd idején a zárdák előtt összegyülekezni, hol eddig 
egy kis ebédfélét kapni, szoktak. Ezen rendszabály főleg a 
zárdák ellen irányul, melyeket meg akarnak fosztani azon 
lehetőségtől, jót tenni a néppel, s ezáltal annak ragaszkodá-
sát biztosítani magoknak ; csakhogy itt legelső sorban a sze-
gények érzik a hatósági vallásgyülöletnek következményeit, 
íme, a forradalomnak humanismusa ! 

IRODALOM. 
„Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefelhagen. Frei-

burg-, Herder'sclie Verlagshandluug. VII. 596. pagg. 8. 1 Tblr. '27 sgr." 
(Folytatás.) 

Ámde jól kell figyelnünk azon különbségre, mely mód-
szer tekintetében az egyháztörténetem művelőit, iróit, egy-
mástól elválasztja. Azon eljárást illetőleg t. i., melyet a tör-
ténészek tárgyok kezelésében követtek, majd elmondhatjuk 
szintén az ismeretes közmondást, hogy „cjuot capita tot 
sensus." 

Mert, hogy egyéb irányulatokat fel ne hozzunk, vagy 
ugy tárgyalják a fölötte szellemképző egyháztörténelmet, mi-
szerint annak anyagául szolgáljanak minden időbeli, Jézus 
egyházában történt, nevezetes események, annak hajnalkorá-
tól, kellő egymásutánban jelen időnkig, amennyiben azok hi-
teles kútfők nyomán kiállitvák ; vagy pedig akként, hogy 
egyes kiválóbb személyek élete és kora adassék elő, szorgos 
figyelemmel kisérve ama tevékenységet, melyet kifejtettek s 
azon hatást, melyet buzgalmuk, állásuk és lángoló szellemök 
súlya által az események alakulására és folyamára gyakorol-
tanak . . . . 

A kik már az utóbbi módon járnak el a történelmi mü-
vek összeállitásában, magától értetik, hogy arra vannak el-
határozva, miszerint szintérbe hozott egyéneik tevékenységét 
beléilleszszék az egyház egyetemes történelmének keretébe, 
s e miatt előadják mindazokat, mik az illetők által közvetve 
vagy közvetlenül a béke napjaiban épen ugy, mint a küzdel-
mek idején végrehajtattak . . . . 

Következőleg itt is megtanulhatni, miként terjedett el 
lassankint az igaz hivő keresztények, kezdetben mustármag-
hoz hasonlított, társulata, — melyet Krisztus Jézus egy lát-
ható fej alatt, kijelentésének mindenkorra fentartása és csal-
hatatlan eszközlése, vagyis megváltási müve áldásos gyümöl-
csének az emberekre minden időben alkalmaztatása végett, 
alapított, — a világgal szakadat nélküli küzdés között a 
Szentlélek segedelme által az egész földön ; mit tőnek annak 
elöljárói a vallás megerősítése és előmozdítása czéljából, 

milyen a pogányság által mélyen elfajult társadalmi életre 
gyakorolt, nemesítő befolyással karöltve járó, erkölcsi ered-
ményeket hozott elő ; egyszóval, mily nyomorúságot hárított 
el Istenországa a fóld színéről ? . . . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Megjelent és beküldetett : „A kath. egyház szertar-

tásainak régészeti s magyarázati kézikönyve. Készíti Némethy 
Lajos ;" 2. füz. 7—14 iv. E második füzettel az egész mû be 
van fejezve. Bolti ára csinos kiállítás mellett csak 84 kr. 
Kapható a szerzőnél : Budán, bombatér 26. sz. és Lampel 
Róbert könyvkereskedésében. Tartalmasság és belérték te-
kintetében e második füzet az elsőnek méltó folytatását képezi. 

— A Sz.-István-Társulat kiadásában eddig megjelent 
„Katholikus Néplap" újévtől kezdve „Katholikus Hetilap" 
czime alatt jelenik meg, tetemesen bővített tartalommal s 
igen csinos kiállítással. Mint szépirodalmi s politiko-társa-
dalmi közlöny a „K. H." főleg a középosztályu közönségre 
van számítva. Ajánljuk t. közönségünknek figyelmébe. Előfi-
zetési ára egész évre két frt., mely a Szent-István-Társulat 
igazgatóságához (Pest, lövészuteza 11. sz.) küldendő. 

— Nem tehetjük, hogy e helyt egyszersmind egy igen de-
rék, német, politikai napilapra ne fordítsuk azon t. olvasóink-
nak figyelmét, kik hiveik, vagy egyéb ismerőseik számára jó-
irányu német olvasmányról gondoskodni kívánnak. Értjük 
a Pozsonyban megjelenő, „Der Katholik" czimü politikai, 
közgazdászati s társadalmi napilapot, mely pályafutásának, im-
már II-dik évfolyamába lépvén, rövid egy esztendő alatt, 
tekintélyes helyet vivott ki magának. Előfizetési ára egy 
évnegyedre 2 f. 50 kr. ; Kiadóhivatala: Pozsony Apponyiut-
cza 10. sz. 

— A Magyar-erdélyországi kegyes tanitórendnek, 1872 
—1873-ik tanévre szóló névtára szerint a rendnek személy-
zete 9 aranymiséssel együtt 216 áldozárból, 1 szerpapból, 90 
növendékből, 29 ujoneznövendék s 1 rendtársból áll. A rend-
nek felügyelése alatt az 1871172 tanévben 6097 gyermek 
részesült közoktatásban. Rendfőnök Somhegyi xav. Ferenc z, 
bölcsészet tudor, egyetemi tanár, a ni. t. t. lev. tagja. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Összeg az 1. s 2. számból 11 frt. 
Ehhez a nagyváradi 1. sz. megyéből : 36 darab cs. kir. 

arany, 1 máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, 
1 db ezüstftos s 205 ft. 85 kr. papírpénzben. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A nagyváradi I. sz. egyházmegyéből : 
A jeruzsálemi sz. sir őreinek 18 f r t . 
Jézus sz. gyermeksége társulatának 16 f r t 
Az afrikai misBiók czéljaira 14 fr t . 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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szerkesztőnél, Pesten Fo-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13. 
szám alatt, hova a neta-
láni. nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, jan. 11. 4, I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Nyilt levél a polgári házasságról. — A 
kereszténység s a közvélemény. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról. 
(Vége.) 

Miért hoztam fel azon példákat? Hármas ok-
ból. Mindeneló'tt azon czélból, hogy eló'tted vilá-
gossá tegyem, mily ta r tha t lan megkülönböztetésen 
nyugodnék azon törvény, mely midőn a ker. val-
lást szentnek, sérthetlenneknyilvánit ja, ugyanazon 
keresztény polgároknak oly dolgokat parancsol, 
melyek a ker. vallással ellenkeznek, — az egészen 
lényegtelen akár rendelje azt, akár csupán engedé-
lyezze. E g y és ugyanaz az eredmény, akár a tör-
vény által parancsolt, akár a törvény által megen-
gedett tárgyról beszéljünk. Ugyanis a polgári há-
zasság ténye az egyház kizárásával, a miről szó 
van, oly tény, mit keresztény ember semmi szin 
alatt nem tehet, s mely már egymagában is egészen 
érvénytelen és semmis, bármit határozzon is az 
országgyűlés az egyház ellen ; vagyis oly tény, 
mely a ker. vallással meg nem állhat , vele össze 
nem egyeztethető, mely ellen napjainkban német 
földön protestánsok is, lelkök egész erejéből küzde-
nek és tiltakoznak. Ennélfogva ahol a ker. vallás 
elismertetik, azt a törvény sem nem parancsolhatja, 
sem meg nem engedheti, mert a polgár a keresz-
ténytől el nem választható. Végre, ha az efféle há-
zasság a biró előtt egyszer megköttetett, az álpoli-
tikusok azt törvényükkel valóban pártolják és tény-
leg védik, ugy hogy attól visszalépni az egyik félt 
sem engedik és ha az egyik a másikat elhagyja, 
karhatalommal kényszeritik, hogy nála maradjon. 
Ebből láthatod, hogy a törvény permissiv lenne 
ugyan a jövő tényre nézve, s csak felhatalmazást 
adna, de a bevégzett tényre igen is positiv lenne és 
büntetés terhe alatt kényszerítene, hogy a tény ép-

sé gben tartassék, — következőleg a felhozott pél-
dák eléggé találók. 

Te szerencsés mérsékletü optimista vagy, te 
nem tartasz a törvényhozóktól, sem a törvény ki-
hatásától. Kik szeretnék behozni külföldről ezen 
megunt veszedelmes vendéget ? Azok közül sokan 
bevall ják, hogy katholikusok ; elismerik, hogy leg-
több magyar polgár kathol ikus; tagadják , hogy 
ezáltal a vallást csak legkevésbbé is sérteni akar-
nák. Mit cselekesznek ? Mint mélyeszti bölcsészek a 
polgár és keresztény megkülönböztetésére támasz-
kodva,, oly házasságokat iparkodnak szentesittetni, 
melyeket mind a jegyesek, mind magának e tör-
vénynek alkotói, mint katholikusok egészen sem-
miseknek és érvényteleneknek hinni tartoznak. Ha 
ily honatyával beszélsz, ezt mondd neki : ha nem 
akar ja az ur, hogy álbölcsésznek tar tsam, logi-
kai következetességgel jár jon el; ha katholikus, szűn-
jék meg ily törvényt javasolni ; ha pedig mellette 
kardoskodik, vallja meg őszintén, hogy nemcsak 
mint sophista megkülönbözteti a polgárt a keresz-
ténytől, hanem kajánul , keresztényellenes törvényt 
igyekszik nyakunkba vetni. A kormány vagy meg-
szűnik kereszténynek lenni, s az országot keresz-
ténynek tekinteni, vagy ész ellen cselekszik, midőn 
keresztény létére a keresztény polgárokat zaklat ja . 

E következetlenséget némely államférfiak ér-
zik, és más különböztetéssel élvén kijelentik, hogy 
ők mint nyilvános tisztviselők igenis közönyösek, 
s a törvényhozás is valóban atheus ; de mint ma-
gánszemélyek tisztelik a vallást ; mint nyilvános 
személyeknek el kell tekinteniök a vallástól. Ugyan 
kérlek, miféle józan ész igazolja ezen agyafúr t 
okoskodást ? Az embernek, mig maga van szobájá-
ban, van lelke, Istene; ha többekkel társaságra lép, 
nincsen ; ha maga fejével gondolkozik, Aristoteles 
szerint eszes lény, ha sokad magával van, oktalan 
állat. Nemde a mult század hitetlen bölcsészete ta-

4 
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lá l ta fel e gyáva különböztetést? Feledned kellene 
a történelmet, szemet kellene hunynod a tapaszta-
latok elö'tt, hogy állitásom igazságát félreismerd. 

Azonban bármint nyilatkozzanak is szóval e 
képviselők, elég világosan kimutat ják, hogy e tör-
vénynyel nemcsak eltekintenek, üres elvonás által , 
a vallástól, de azt gonoszul mellőzik, megvetik és 
száműzik is. Az egyház törvényeit, mintha nem is 
léteznének, ignorál ják; tehát a vallást, katholikus 
törvényhozók nemcsak hal lgatag, de nyi l tan és 
alakilag megvetik, elpártolnak az egyháztól, hitet-
lenséget terjesztenek, törvénynyel szentesitik a po-
litikai istentagadást . 

Csak emancipálják az államot, majd megér-
leli a gyümölcsöt az újkor szörnyetege, az inter-
nationale ! Ezen elv, az egyház elválasztása az ál-
lamtól, ápolja és neveli a m^terialismust, mitől 
már az állam is retteg. Ez elv főoka annyi gya-
korlati tévedéseknek, melyek miatt csaknem min-
denütt veszélyben forog a társadalom. Ezen törvé-
nyes atheismus szülte a nagy forradalom lángjai 
közt a polgári házasságot, mely a nőnemet szabad-
ságától, méltóságától, nemességétől megfosztja és 
ezenfelül még meg is szeplősiti. Ezen fertelmes 
ágyasság szépitésére akarnak nálunk törvényt al-
kotni, hogy az ártat lan lelkek tévútra vezettesse-
nek, hogy a közbecsület veszni induljon. 

Yaljon ki az, ki nem lát ja , hogy e vészteljes 
elv a legnagyobb gonoszság cs i rá ja? Mert mi más, 
különösen ily törvények által gyakorlat i lag elvá-
lasztani az államot az egyháztól, mint magának a 
társadalomnak legerősebb támaszát elmozditani, 
elvonni a fő ösztönt a polgároktól, a törvény meg-
tar tására s az erkölcsi ero helyébe, physikai erősza-
kot tenni ? Mi más, törvények által hitetlenné tenni 
a népet, mint az épület köveiről a meszet s vakola-
tot eltávolitani ; az egyedüli hathatós féket, mely 
a polgárokat mindenféle bűntény elkövetésétől 
visszatartani képes, elvetni; minden igazságtalan-
ságra felszabadítani, minden jogot lerontani s meg-
semmisíteni, melyek támaszukat s szilárdságukat 
egyedül a vallástól kölcsönzik ? A mely államban 
erények léteznek, a hol erkölcsösség és vallásosság 
uralkodik, ott kormány többé vagy kevésbé ki-
terjedt hatalommal gondolható ; de a hol ezen fel-
tételek hiányoznak, ott lehetetlen. Az ily ország-
ban nincs más kormányzási mód, mint a kényura-
lom, az erőszakosság uralma, mert istentelen és 
lelkismeretlen embereket csak ez kormányozhat. 
Amily mértékben gyengiti a hitetlenség, felforgató 

elvei által, az egyház befolyását a nép vezetésére, 
oly mérvben öregbiti az erőszakoskodás hatalmát . 
Ne feledjétek el ezt ti országos bölcsek, kik a sza-
badság nevében a vallás ellen háborút viseltek ; ne 
feledjétek, hogy a hol semmiféle erkölcsi befolyás 
nem létezik, az az anyagi erők által pótolandó ; 
hogy lia a népről a vallás szelid igáját leveszitek, 
más kormányzási mód nem marad hátra, a rendőrök 
s pandúrok őrködésénélés a szuronyok hata lmánál . 
Fontoljátok ésválaszszatok. A k o r m á n y a i állandó 
seregekben bizik, a nép a felkelésben. Valóban se-
hol azelőtt nem lát tuk a társadalmat annyira 
inogni, mint korunkban, mióta a törvényes atheis-
mus elve lábra kapott , s az elfajult, megromlott 
politikusok elméit fogva tar t ja . Sehol sem tapasz-
t a l t akanny i lázadás t , annyi 'csinyt, annyi gaztettet. 

Figyelmeztesd az illetőket, hogy az állam csa-
ládokból áll ; ha a családot elnemtelenitik, az álla -
mot gyökerében rombolják. Már pedig a polgári 
házasság törvényesitésével elhervasztják a családi 
erények virágát. Fontolja meg a kormány, hogy 
Isten egykor épen ugy megitéli a polgárt, mint a 
keresztényt ; feleletre vonja nemcsak az alattvaló-
kat , de a ministereket is ; nemcsak a választókat, 
de a képviselőket, a törvényhozókat is, kik majd 
szigorú számot adnak Annak, ki a föld kerekségét 
igazságban itéli meg. Ti, kiket most az emberek a 
magasság, méltóság és tisztségek miatt isteneknek 
tartanak, szívleljétek meg a király szavait : „De 
azért mint emberek haltok meg, s ha még oly titá-
nok lesztek is, elestek !" 

Dr. Hartha Tamás. 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás.) 

Amint eddig láttuk, a liberalismus közvéleménye, mely 
a nyilvános életben a maga részére a legfőbb elv kiváltságait 
igényli, nem tartalmaz magában állandó, valtozhatlan elemet ; 
napról napra változik, a közvélemény ma egyik, holnap a 
másik maximát vallja, ma egyik, holnap a másik intézkedés 
mellett lelkesül, sőt nem ritkán megtörténik, hogy ma az 
egyik maxima uralmát üdvözli, magasztalja a nyilvános élet-
ben, holnap ugyanezt elitéli és annak ellentétét irja zászla-
jára. És ezért semmiféle tekintély, semmi államférfiú nincsen 
biztosítva a „közvélemény" változékonyságával szemben. Ma 
a közvélemény a szédelgő magasba emel valamely tekintélyt, 
vagy államférfiúi, dicsőitik, magasztalják minden lehető mó-
don, nem szabad őt senkinek, még legtávolabbról sem érinteni, 
és holnap ugyanazon közvélemény ledobja a magasból, hova 
emelte ; most époly határozottan ellene fordul, amint mellette 
volt azelőtt ; a dicséret, mely rá pazaroltatott, gyalázássá 
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és helytelenítéssé változik által mindabban, amit tesz és nem 
tesz. És hasonló dolgok történnek megfordítva is. A közvéle-
mény ily fordulatát a legközelebbi években saját magunk 
eclatans példákban tapasztalhattuk. Ha tehát semmi állandó 
nem létezik ; a közvélemény mindig az esetleges körülmé-
nyek szerint irányul, és oly. állhatatlan, oly változó, mint 
magok a körülmények. E folytonos változásban, hú követője, 
közege, a sajtó. A közvélemény fluctuatiója hiven visszatü-
kröződik a sajtóban, mely ma az egyik, holnap pedig a 
másik és épen ellentétes nézetet képviseli, ma valamely 
államférfiut és annak nyilvános működését a legszigoruabban 
elitéli, holnap ugyanezen működéseért tömjénez neki, ma 
valamely bevégzett tényt becsmérel, holnap ugyanazon tényt 
és ugyanazokat, kik azt végbe vitték, egekig emeli. S ez nem 
is lehet máskép. Eldobván magától mindazon örök és vál-
tozhatlan alapelveket, melyekhez az Ítélet minden körülmé-
nyek között ragaszkodhatnék, kénytelen a közvélemény és 
közege a sajtó, az egyik végletből a másikba esni, és a néze-
tek folytonos változása küzötí, nyugtalan és állhatatlan lenni. 
De épen ez a liberalismus terve. Az egészséges érzék és a 
józan logika szempontjából bizonyára becstelenség és gyalá-
zatnak tűnik fel, minden gondolkozó ember előtt, az alapel-
veknek e folytonos változása, ezen állandó hánykolódás az 
elvek közt, ez a folytonos határozatlanság az ellentétes néze-
tek között. De a liberalismus nem igy gondolkozik. A közvé-
leménynek, az ő nézete szerint, folytonos habozás között kell 
lenni ; azt akarja, hogy ne legyen benne semmi állandó, 
semmi maradandó ; mert csak igy tüntetheti, igy tarthatja 
fel magát, a liberális értelemben vett haladás emeltyűjeként-
Ha valami szilárd és állandó léteznék benne, ha örök és vál-
tozhatlan elvekhez alkalmazkodnék, ugy azt véli, hogy meg 
kellene állapodnia, ami pedig megállapodott, az az „előhala-
dást" nem mozdítja elő, hanem hátráltatja. Igy a közvéle-
mény, ugy amint azt a liberalismus értelmezi, tulajdonképen 
pedig az elvtelenség emeltetett alapelvvé. 

Létezik a nép egészséges értelmében alapitott és álta-
lános öntudatában élő, rendithetlen jogi meggyőződés. Ez a 
hit és jog örök elvein alapszik és azon általános népszavában 
nyilatkozik, melyről méltán mondhatni : „vox populi, vox 
Dei." A nép ezen általános szava, épen azért, mert örök, vál-
tozhatlan alapelvek által szabályoztatik, sohasem alakul eset-
leges körülmények szerint és azért nincsen is változásnak 
alávetve. Ezen „népszava"-val a liberális értelemben* vett 
„közvéleményt" nem szabad összezavarni. Ez utóbbi nem 
egyéb, mint azt már neve is mutatja, mint felületes „nézet", 
mely egyáltalában nem származik az egészséges népszellem-
ből, hanem inkább kívülről rá erőszakoltatik a népre. Ezt a 
tapasztalat határozottan mutatja. A ki a nép között él és 
annak hangulatát, nézeteit és meggyőződését ismeri, annak 
elég alkalma van meggyőződhetni arról, hogy azon nézetek, 
melyeket a liberális sajtó „közvéleménynek" hirdet, nagyon 
távol állanak attól, hogy a tulaj donkép eni népöntudatot ki-
fejeznék. Ezen nézetek a legtöbb esetben olyanok, melyek 
a népöntudattól nagyon is távol állanak, melyekről a nép 
semmit sem tud, és melyekről előbb a sajtó utján értesülnie 
kellett. Igen, még többet mondunk. A tapasztalat bizonyítja, 
hogy azon nézetek, melyeket a liberális sajtó „közvélemény-
nek" ád ki, a nép meggyőződésével legtöbb nyíre homlok-

egyenest ellenkeznek, sőt egyenesen olyanok, hogy a nép 
legszentebb és legjogosultabb érzelmeit sértik és az igazi 
népszellemet arczul csapják. Ezért történik gyakran, hogy 
az egészséges népszellem a liberális közvélemény dictatori 
parancsszava ellen fellázad, sőt erélyes reactiót is képez 
ellene, különösen, ha előbb sikerült azon átkos befolyást meg-
törni, melyet a liberális terrorismus gyakorolt rá, miáltal 
aztán az igazi népszellemnek szabad ut nyittatik. E pontnál 
természetesen a közvélemény közegének, a sajtónak egyedüli 
teendője, a rágalom, gyalázás és becsmérlés minden eszkö-
zeit felhasználni, hogy a liberális közvélemény ellen fellázadt 
népöntudatot leverje, a nép szavát elnyomja és a nép szelle-
mét ismét a közvélemény ostora alá hajtsa. Hogy a liberális 
sajtó, tartozzék az a felsőbb, vagy az alsóbb körhez, az ily 
feladat megoldását napjainkban mily tökélyre vitte, elegendő-
képen ismeretes és e tökélyben napról napra jobban előhalad. 

(Folyt, köv.) 

EGrTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 1. M u 11 é s j ö v ő. (Folyt.) E történelmi 

tényekben, mint fényes tükörben láthatjuk mi is a jövőt, 
mely ránk várakozik, ha csak teljesen nem szakítva a mult 
hagyományaival s adoptált, keresztényellenes elveivel, bizto-
sabb alapokra nem törekszünk szert tenni a jövőben. Hasonló 
okok, hasonló körülmények között, hasonló következménye-
ket szülnek, valamint azon nemzeti közmondásunk sem szo-
kott csalni, hogy : aki szelet vet, vihart arat. És az emberi 
szenvedélyt fékező, üdvös határok között tartó, keresztény 
szellem a folytonos támadások következtében erejének hatá-
sából már is sokat vesztett, a lelkismeret nagyon megtágult, 
ugy, hogy a jövőre csak borzalommal gondolhatunk. Minő kép 
is az, mely ott előttünk feltárul ? 

A keresztény tekintélyi elv megtagadásával, mely hatá-
sát a társadalmi élet legkisebb körétől, fel egész a legmaga-
sabb körökig gyakorolta és folytonos öszlánczolatban tartotta 
az egyest az egészszel, fentartva a törvények iránti tisztelet 
által, a rendet és békét, a vagyon- és személybiztonságot ; — 
e tekintély megtagadásával, egy másik lép előtérbe, mely már 
nemcsak a lélek, hanem még a test felett is uralkodni akar, 
és ez az erőszak. Lesz tehát tekintély, mert ennek, bármily 
alakban is, a társadalomból hiányzani nem szabad, lesz tekin-
tély a fegyverben, a poroszlóban, de melynek nem a sziv, 
nem a benső elismerés, hanem csak a kényszer-körülmények 
szereznek hódolatot ; lesz tekintély, de melyet nem a ker. 
szeretet kormányoz, hanem a zsarnoki önkény ; lesz tekintély, 
melynek czélját nem a nép nyomasztó terheinek enyhítése ké-
pezi, hanem mely önsúly gyanánt fog önmaga nehezedni a 
társadalmi életre ; lesz tekintély, de melynek indokát nem a 
jog, nem az igazság, hanem az önérdek képezi ; végre lesz 
tekintély, de épen oly törékeny, oly mulandó, oly gyenge, 
mint az alap, melyre erejét fekteti, mint az erőszak, mely 
fölé más, erősebb ép oly joggal emelkedhetik, mint emelke-
dett az előbbi a kereszténység által hirdetett tekintély fölé. 
Ez is fog kormányozni, ez is be fog hatni a társadalmi élet 
minden körébe, de nem-, hogy vezessen, nem hogy irányt ad-
jon, hanem, hogy vasveszejével kérlelhetlenül uralkodjék és 
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összezúzza mindazt, ki mást és máskép akar cselekedni, mint 
azt az erőszak előirja, parancsolja. Ez nem fog ismerni 
isteni, nem emberi jogot, nem tartja tiszteletben a családi 
szentélyt, nem a tulajdonjog szentségét, előtte csak egy gon-
dolat lebeg, s ez : uralkodni, uralkodni az erőszak önkényé-
vel. Ez újkori tekintély teljes uralmának már előestéjén 
állunk, és lia figyelemmel kisérjük a világ eseményeit, kézzel 
fogható tényeit máris szemlélhetjük ; ezen ostor már fejeink 
felett suhog, hogy megbünhödjük a multat, melyben oly ját-
szi kedvvel intéztünk rohamos támadást az egyház által hir-
detett tekintélyi elv ellen. 

És ha még evvel a bűnhődés bevégződnék, ha az életbe 
oly mélyen beható elv helyét csak az erőszak foglalná el ! de 
be van-e ezzel fejezve minden ? Az erőszak bármily hatalom-
mal rendelkezzék is, bár mennyire igázza is le a testet, a 
szellem fölé hatalmát nem terjesztheti ki. Külső engedelmes-
séget kierőszakolhat, a küllátszatot, mintha béke uralkodnék, 
megszerezheti ; de belnyugalmat nem szerezhet, a lelket nem 
fékezheti meg ; forrong az belül, a nyugalom látszatának da-
czára is, és végre is áttör minden, még oly nagy gonddal ké-
szített gáton is, és ki fogja akkor megakadályozni a rombo-
ást, mely az erőszak, és az ennek lánczait önmagáról lerázni 
törekvő szellem összeütközéséből származik ? Nem, nem léte-
zik akkor többé hatalom, mely e két elem között békét hoz-
zon létre, az csak az egyiknek legyőzetésével, és akkor is 
csak összehalmozott romok fölött jöhet létre. Az erőszak, 
hogy uralmát fenntartsa, fegyverei mellett, a törvényes hata-
lom iránti köteles tiszteletre is fog hivatkozni, de mily jog-
gal ? Létjogát talán ezen az alapon szerezte ? Midőn létezni 
kezdett, nem tagadta-e meg, hogy létezhessék ? „Pátere legem 
quam ipse tuleris," válaszolja majd a fellázított szenvedély 
és ez esetben nem minden alap nélkül, és e válasz felett az íté-
letet véres tollal írják meg. Romboljátok a tekintélyt, folytas-
sátok a vészteljes támadásokat és e véget megérhetitek,' 
prope est jam — in januis. A dissolutio, a megsemmisülés 
kezdetére a lépés már meg van téve, az elhintett mag érle-
lődik már a családban, a testületekben, a községekben és a 
fegyelmezett katonaságban is. Csak fehér hollóként található 
már a családban az egykor oly boldog múltra emlékeztető 
hűség és szeretet, bomlik a családi élet, az önkényes elválá-
sok napirenden vannak, a községi életből az engedelmesség 
eltűnt, sőt nem ritka eset az engedetlenség azon testületben 
sem, melyre az erőszak minden körülmény között számítani 
szokott: a parancsszó teljesítésénél egyebet nem ismerő kato-
naságnál. Igen, a forradalom irtózatos szelleme tölti be a 
levegőt, érezzük nyomását és csak azok nem merészük beval-
lani, kik ê  bűnnek önmagok is részesei. Sőt, nehogy az ultra-
montanismussal vádoltatva, mindennél nagyobbra becsült 
népszerüségöket elveszítsék, még ma is élesztik a tüzet, 
mintha csak nehezen várnák a pillanatot, melyben a nyak-
tiló működését megkezdi, a gyűlölt papság vére patakban 
foly, templomaink hamuvá válnak, városaink falvaink elham-
vadnak, százados intézményeink felforgattatnak, a béke és 
jólét messze elköltöznek. Meglesz, eljön az idő, midőn ebben 
gyönyörködhettek, csak működjetek. 

(Vége köv.) 
P e s t , január 8. A „ P e s t e r L l o y d " és a p á p a 

a l l o e u t i ó j a . Csaknem teljes bizonyossággal elmondhat-

tuk volna, midőn ő szentsége allocutióját olvastuk, hogy leg-
közelebb a „P. Ll." elő fog állani és a „csalhatatlan", pythiai 
jósnő bölcseségével fogja a jövőt, az egyház- és államra nézve 
megjövendölni. Ugy történt. Ma már kétségbevonhatlanul tud-
juk, a mit eddig nem tudtunk, hogy: a népek és a diplomatia, de 
különösen az előbbiek — mert az utóbbi ugy is tisztában volt 
a dolog felől — mindig jobban kezdenek meggyőződni az 
állam ügyének igazságos voltáról, a legújabb küzdelemben az 
egyházzal szemben mindig jobban tömörülnek az állam ügyé-
nek védelme körül és igy e harcz kimenetele kétséges nem 
lehet, és pedig annyival kevésbé, mert a pápa a legújabb 
allocutióban magát az állam eszméjét támadta meg, több 
hatalmat követelvén felette, mint azt a középkori pápák tet-
ték, ezt pedig Bismarck — és ez nagy szó, vagy név — a li-
berális világ legujabbkeletü idoluma nem tűri. Ez a veleje 
annak a hires jóslatnak, mely legközelebb a „P. L." hasáb-
jain napvilágot látott. 

Megengedjük, sőt, ha épen ugy kívánja a „Lloyd", bizo-
nyítékokat is szolgáltatunk hozzá, hogy volt idő, midőn Izraél 
fiainak némely kiválasztottját Isten jóstehetséggel ruházta 
fel. Azok jövendölték meg a Messiás eljövetelét, országának 
e földön alapítását és állandó fenmaradását ; de ez régen 
volt, a próféták sora be van fejezve és mindazok, kik napjaink-
ban támadnak, legtöbben pedig Izraél fiai között, nem egye-
bek mint álpróféták, kik azt jövendölik, ami szivök vágyát 
képezi. E nép, mert egykor a prófétai hivatallal volt felruház-
va, ma is a maga részére követeli e letűnt kiváltságot, csak-
hogy, mintha az is átokként nehezednék rá, azonkívül, hogy 
se hazával, se templommal többé nem bír, —-jóslatai az egyház 
ellen soha sem teljesednek be ; sőt ezen ujabb kori jósok azon 
sajátságos tulajdonnal is bírnak, hogy igen feledékenyek, 
önmagoknak ellentmondanak, amit két sorral fentebb irtak, 
annak az utóbbi két sorban ellentmondanak, a mi kétségbe-
vonhatlan bizonyítékul szolgál, hogy nem igen bíznak magok 
sem jóslataikban. Ez a kis.szerencsétlenség a „Ll." jósával is 
megtörtént. Fentebb inti a magyar kormányt, nehogy e 
harezba beleelegyedjék, mert kimenetele még kétes, a koczka 
még fordulhat is, és alább azonnal következik a csalhatatlan 
jóslat az állam diadaláról. Tedd hüvelyébe kardodat, azaz 
réztolladat óh „Lloyd" ! hogy megrozsdásodjék, legalább nem 
compromittálod magadat. Ha hallgatsz és nem jövendölsz, 
még elhihetik, hogy jövendölni is tudsz, számtalan egyéb 
tudományod mellett, de ilyen jövendölés mellett, még hitele-
det is elveszítheted, nemcsak a börzén, hanem a tudományos, 
sőt az egyszerűen józanul gondolkozó világ előtt is. 

Valóban, ha kiengesztelhetetlen gyűlöletnek nem kel-
lene be tudnunk a „Lloyd" és társai hasontartalmu jóslatait, 
ugy a csudával határosnak kellene mondanunk azt, hogy épen 
ezen férfiak készek az idők jeleiből bekövetkezőnek jósolni, 
és erre az egyház fejét, azon esetre ha a kor eszméivel ideje 
korán ki nem békül, figyelmeztetni is, kik önmagok nem voltak 
képesek, vagy nem akarnak okulni, csaknem kétezredévi idő-
nek jeleiből sem. Igaz, hogy több mint húsz éve mult már el, 
mióta a liberalismus az úgynevezett közvéleményt oda irá-
nyozza, hogy az egyház felett, teljesen tönkre téve azt, az 
állam, azaz egynehány szájhős uralkodjék. Igaz, hogy e húsz év 
alatt mindig súlyosabbá tétetik, ugyancsak az egyháznak hely-
zete; de a kétezredév, melyet az egyház átélt, bizonyára nem 
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egy ily jelt mutat fel, midőn a habok már-már elnyeléssel fe-
nyegették hajóját. Nem sokkal helyesebben figyelmeztetketők-e 
tehát ők ezen jelekre és az utáuok bekövetkezett eseményekre, 
mint mi az általok jelzettekre ? Azonban, lia többet bizunk 
is azon következtetésekben, melyeket emez utóbbi, történelmi 
jelekből levonhatunk, mindazonáltal még sem tagadhatjuk 
hogy a „Lloyd" jövendölésének egy pontjával mi is teljesen 
egyetértünk ; — arra nézve t. i. hogy e beállott és teljes 
folyamában levő harcz kimenetele kétséges nem lehet, habár 
természetesen ez nem is a „Lloyd" által vett értelemben fog 
kiütni. A végeredmény ugyanis teljes meggyőződésünk szerint 
a „Lloyd" jósának megszégyenitésével és igy az egyház dia-
dalával fog végződni. De lesz e győzelemnek egy másik ör-
vendetes következménye is, melyről a „Lloyd" jósa boldog 
képzelődésében nem is álmodik ; és ez örvendetes következ-
mény nem más lesz, mint egyszersmind az állam diadala is. 
Különösnek tűnhetik fel e kettős állítás, pedig igen világos. 
Az egyház győzelme' ugyanis nem jelent mást, mint a ker. 
elvek diadalát és érvényre jutását az összes állami és társa-
dalmi életben, minek természetes következménye az lesz, 
hogy az állam is lerázván magáról a liberalismus által zsar-
nokilag rátett békókat, szabadabban és üdvösebben fogja 
majd erejét a népek jólétének előmozditására kifejthetni ; — 
ez is diadal lesz, a liberális garázdálkodás, erőszakoskodás fe-
lett és ki merné tagadni, hogy e kettős diadal alapja nem épen 
épen azon eseményben tétetett le, melyből a „Lloyd" jósa 
eléggé különösen az egyház legyőzetését vélte jónak, kiolvasni. 
Tessék e felett gondolko zni ! -f-

HónifK A s z e n t a t y á n a k e g y n y i l a t k o z a t a a 
p a p s á g r ó l és a n e m e s s é g r ő l , melyet a római főne-
mességnek ezidei újévi tisztelkedése alkalmával tett, eléggé 
érdekes, hogy azt egész terjedelmében közöljük. 

„Midőn még fiatal ember voltam" — igy szólt a szent-
atya — „egyszer egy római herczeggel beszéltem, ki azóta 
már régen az örökkévalóságban van. Hiszen, ő akkor már 
öreg ember volt, és .ma én vagyok az. Ezen főúr, kinek egyik 
legszebb jellemvonását a mély, vallásos érzület képezte, egy-
szer, unokaöcscsének jelenlétében akként nyilatkozott előt-
tem, hogy a trónoknak két legerősebb oszlopa és támasza a 
papság és a nemesség. íme, a ti jelenlétetek itten is azt bi-
zonyítja, hogy ti a múltban is igy gondolkoztatok, s a jövőre 
nézve is hasonló szándékkal vagytok. Ha mindazonáltal ebbeli 
hűséges jóakaratotok nem vala képes, trónomnak ideigle-
nes feldöntését megakadályozni, ez nem a ti hibátok. Ezt 
az egész világ tudja, s tanúbizonyságot tehet róla. Azon-
ban, Istennek irgalmassága nem lészen örökké elfátyolozva 
előttünk ! 

„Krisztus Urunk is szerette a nemességet, a mint ezt, 
ugylátszik, előttetek már régebben is egyszer emiitettem. 
Krisztus urunk is akart nemes lenni, s ez az oka, hogy csa-
ládfáját az evangéliumokban tudtunkra hozta, le, egészen 
Józsefig és Máriáig, — de qua natus -est Christus. A nemes-
ség tehát az Isten ajándéka ; vigyázzatok rá, s őrizzétek 
gonddal. Tudom, hogy ti azt megőrzitek, részint az által, 
hogy családaitokban a vallásos érzületet gondosan ápoljátok, 
részint az által, hogy egészen a kegyelet s a jótékonyság 
cselekedeteinek szentelitek magatokat, miáltal a népnek jó 

például s lelki épülésére szolgáltok, saját magatoknak pedig 
az örök üdvességet biztositjátok." 

„Azt mondtam, hogy a nemesség és a papság a trónok-
nak főbb támaszai. Visszatérek ezen eszmére, hogy nyiltan 
kimondjam, miszerint azon trónok, melyek, mint szokás mon-
dani, a tömeg, azaz, azon embereknek sokasága által támo-
gattatnak, kik hitetlenségben, s Isten elleni gyűlöletben töl-
tik napjaikat, — hogy ezen trónok rosz alappal birnak, s 
igen roszul támogattatnak ; mert e támaszok gyengék, bizony-
talanok, ingadozók. Ha már azon trónok, melyek az igazságra 
támaszkodnak, sem tudtak ellentállani ama fergetegnek, 
mely napjainkban támadt ; miként fognának fennállhatni 
ezek, melyeknek alapját az igazságtalanság, a lopás, a bitor-
lás, a szentségtörés s a hazugság képezi ?" 

„Azonban, fordítsunk néhány pillanatot arra, hogy a 
jelen idők eseményeiben Istennek megmérhetlen bölcseségét 
csudáljuk. " 

„Midőn Krisztus - Urunk még mint csecsemő az öreg 
Simeonnak bemutattatott, az utóbbi e szavakat intézé szűz-
anyjához, ki szerényen megjelent a templomban, hogy a 
törvény rendeleteinek eleget tegyen : .Íme e gyermek tétetett 
sokak romlására ós féltámadására Israelben, ós jelül, melynek 
ellene mondatik.' E kevés szavakban az egyházflak egész tör-
ténetét látjuk. Ama két ellentétes tábor, melyeket a tisztes 
aggastyán eme néhány, rövid vonás által jelzett, s mely az 
egyházzal egyidejűleg keletkezett, fennáll még ma is. Júdás 
elárulja az Urat, de helyét Mátyás foglalja el ; az egyik lator 
szidja még a keresztfán is, a másik ellenben dicsőíti s meg-
áldja nevét. Igy lőn Krisztus Urunk romlására az egyiknek s 
feltámadására a másiknak." 

„Ah! mekkora manap azon szerencsétleneknek száma» 
kikről sajnálattal kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy 
Krisztus az ő romlásukra jött. Nem megyek ki a Vatikánból, 
nem ismerem azokat, kik legújabban ide jöttek ; de azt 
olvasom rólok, hogy vannak köztök, kik lelki megátalko-
dottságban múlnak ki; hitetlenségben, és az egyház elleni 
bűnös gyűlöletben. Ezeknek immár, fájdalom ! romlására jött 
Krisztus. Tudom, hogy a kórházakban vannak betegek, kik 
a szent kegyszereket visszautasítván, a bűnben halnak meg. 
S váljon talán nem igaz-e, hogy a Sz .-Lélekről czimzett kór-
házban oly egyének fordulnak meg, kik még a halálos ágyon 
fekvő betegeknek is holmi istentelen nyomtatványokat fel-
tolnak ? Eme szegényeknek, éltök végperczeiben, bizony jobb 
volna, egyéb dolgokról elmélkedniük, minthogy ezen írott és 
nyomatott gonoszságokat s istenkáromlásokat olvassák ! S 
még sem találkozik, ki megtiltaná, nehogy az ilyen dolgok 
kezeikbe játszassanak ! Igy pedig megmérgezik még a hal-
doklónak lelkét is, s szaporítják azoknak számát, akikről azt 
kell mondanunk, hogy Krisztus az ő romlásukra jött. " 

„Mit tegyünk a napjainkban uralkodó bizonytalanság-
nak és felelemnek közepette, midőn sehonnan sem látunk 
segítséget közeledni? Hadd mondjuk a pappal, midőn az 
oltárra felniegyen : judica me Deus, et discerne causam meam 
de gente non sancta ; et ab liomine iniquo et doloso crue me ; 
— uram Istenem ! midőn senki sem védelmezi ügyemet, mi-
dőn sehonnan sem érkezik segély, légy Te az én védelmezőm, 
s mond ki igazságos ítéletedet ; discerne causam meam de 
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gente non sanda, s szabadíts meg minket a viro iniquo et 
doloso, azaz a hazugság és gonoszság emberétől ! " 

„Tudjátok, Szeretteim; mit jelent CLZ; CLZ oltárhoz lépni. 
Midőn azt mondom : judica me IJeus, — válaszul legott azt 
kapom : spera in Deo ! Igenis : spera in Deo ; — mert jönnie 
kell ama pillanatnak is, melyben Istennek irgalmas voltát 
ismét tapasztalandjuk. Spera in Veo ! Eljövend ama nap, 
melyen a felszabadittatásunkat elrendelő isteni rendeletet 
tisztelettel veendjük ; akkor ez a mi népünk is ismét mintegy 
ujjá fog születni, hogy visszafoglalja ama helyet, mely őt 
mint a kath. világ fővárosának népét méltán megilleti." 

„Befejezem szavaimat, szeretett gyermekeim, egyúttal 
szivemből fakadó áldásomat adván rátok. Elsőben is eme kis 
gyermekeket áldom meg, kik itt első sorban állanak körü-
löttem. Megáldom őket, hogy meg maradjanak óva ama veszé-
lyektől, melyek az embert e földön mindenünnen környezik. 
Emlékszem, hogy, midőn az ő korukban voltam, én is más 
gyermekekkel játszottam. Ezek közt volt egy, a kinek atyja 
jakobinus volt. A „jakobinus" név akkor annyit jelentett, mi 
manap ez a szó : liberális. Ezen kis flu, a kinek nevét hall-
gatással mellőzöm, felnőtt, férfivá lőn, s meghalt, mint atyja 
eszméinek hűséges örököse s érvényesítője. S ép ezért áldom 
meg e gyermekeket, hogy oly véget ne érjenek, mint amaz ; 
hanem, hogy ellenkezőleg ama jó példákat utánozzák, melye-
ket ti adtok nekik, s hogy az erényhez és a szent valláshoz 
mindenkor hivek maradjanak." 

„Megáldom végre az apákat és az egyes családokat^ 
azon óhajtással, hogy áldásom kiválólag a csüggeteg lelkek-
nek használjon, — ha vannak köztetek ilyenek. Erősödjenek 
meg, a kik csüggedni akarnak, s gondolják meg, hogy a Min-
denható azért küldi ránk a megpróbáltatást s mindenféle ne-
héz időket, hogy erőtlen természetünkhez tapadó minden sa-
laktól megtisztuljunk. Megáldlak titeket, remélvén, hogy 
midőn majd minden bajoknak végéhez értetek, midőn kivál-
tok az exuli filii Evae számából ; hogy akkor lelkeiteket 
Istennek adhassátok vissza, örökkön örökké dicsérvén s ma-
gasztalván őt. Benedictio Dei . . . . 

IRODALOM. 
Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefelhagen. Frei-
burg, Herder'sche Verlagshandlung. VII. 596. pagg. 8. 1 Thlr. 27 sgr." 

(Folytatás.) 

Már most az lehet a kérdés, vájjon az efféle methodika 
helyes-e, vagyis, az ilyetén berendezésű müvek vallás és 
tudomány szempontjából kivánatosak-e ? (Nem azt vitatjuk 
és kérdezzük, hogy általán elvetendő a másik történelmi irás-
és tárgyalásmód ; korántsem azt mondjuk, hogy nem örülünk 
annak, lia kellőleg jár el tisztében, hanem érinteni akarjuk a 
sokat fölvetett kérdést, vájjon ama történelmi Írásmód, a hol 
mintegy élő középpontot mindig a leirt személyek képeztek, 
ajánlatos-e?) vagy sem? 

A ki magának magasabb életpéldányok után igaz tudo-
mányt szerezni, és üdvös életszokásokat alkotni akar, az, 
főleg a mostani katholikus-ellenes áramlatok idejében, azt 
fogja mondani, hogy, kiváltképen a lelkesedni hőn tudó ifjú 
nemzedékre nézve igen. — 

Hogy kitűnjék, mily meggyőződést táplál erre nézve a 
mély és birálatosan kutató-szellemű Stiefelhagen, felhozzuk 
itt müve első kiadásához irt előszavából a következőket : 

„Szeretni és csudálni az emberi szivnek szükséglete, 
mely az ifjú kortól kezdve jelentkezik . . . Oly magasan áll 
ezen lelki tehetség, hogy attól a jó Isten a zsengerészt hatá-
rozottan magának kívánja : „Ate Uradat, Istenedet szeresd 
teljes szivedből mindenek felett." Isten után szeretetünket és 
csudálatunkat az Isten képére és hasonlatosságára alkotott 
emberre viszszük át . . . . A második parancs t. i., igy szól : 
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat /" — Már a régi, ál-
talános tévelybe sülyedt népek elismerték lényünknek ezen 
szükségletét, egyszersmind olyannak tekintvén azt, mely ki-
válóan becses és jelentőségteljes Cicero, az ünnepelt 
szónok, ily értelemben mondja, hogy az élet a jókkal kötött 
barátság nélkül nagyon keveset ér. A következő, a fogékony 
kebleket a legnemesebb elhatározásokra indítható, életrajzok 
ezen szükségérzetnek hivatvák, kellő tápot nyújtani ; mert a 
kedvelt irányában szeretettel és csudálkozással eltelő barát-
ság nemcsak az élőkkel fűződik össze, az a siron tul is áthat 
és erősebb, mint a halál (Ének 8, 6) . . Mi vonzódással és 
csudálkozással meg szellemi gyönyörrel, melynek oly bő for-
rását nyitja meg a szeretet, telünk el a legrégibb mult azon 
személyei irányában, kik életökben feltüntetik, miszerint 
a vallás és erény az, mi áldással járó, nagy és dicső tettekre 
lievit . . . És ez épen főleg vonzó a történelemben, hogy élet-
rajzaival, a jó, szép és magasztos iránti rokonszenvet folyton 
éleszti és ápolja . . . . Már csak ezekből, valamint a fenteb-
biekből is önkényt kiderül annak oka, hogy a történetoktatás 
az iskolában életrajzzal kezdődik. Mert t. i. a gyengéd gyer-
mekkebelben a szükségérzet — szeretni és csudálni, kiváltké-
pen hatalmas, úgyannyira, hogy rá nézve más elbeszélési alak 
sem nem igen érdekes, sem nem igen felfogható, nem igen 
érthető. 

Nem az emlébe felvett gondolatoknak sokasága, hanem 
a világosság és tiszta értelem az, mi későbben is képezi a 
növendéket. Szavak csak üres hangok, melyek a tartalom 
helyes ismerete nélkül bevésődnek kevés időre az elmébe, de 
gyümölcsöt soha sem teremnek . . . . Csakis a felfogáshoz 
mérten előadott tananyagnak megértéséből származik az az 
iránti kedv és szeretet, a mit pedig kedvvel és szeretettel 
teszünk, az az akaratra éltetőleg és erősitőleg hat, az későb-
ben is sikeresen tenyész . . . Életrajzokkal fejezi be a törté-
netbuvár munkáját, midőn mélyebben bocsátkozva be az ősi 
hagyományok aknáiba, fürkészés közben egy hősre akad, kin 
hőn lelkesedve, forró szeretettel és elbájolt csudálkozással 
csügg . . . . Igy képezik a szivet nemesítő és akaratot meg-
erősítő életrajzok minden történelemnek és történetírásnak 
határpontjait — kezdetét és záradékát". . . 

Valóban a taj>asztalás szól a t. szerző mellett, hogy az 
ekkép szerkesztett, elevenen, éltetőleg elbeszélő, életrajzok-
ban dús dolgozatok minden más előtt, tekintve az egyháztör-
ténelmet, mindazon előnyöket nyújtják, melyeket az esemé-
nyek tanulmányozásánál, különben a magasztos példák után-
zására vágyat keltő személyrajzok, korképek, valamely idő-
szak vagy nép életéből vett összerü jelenetek nyújtani szok-
tak . . . . Mert nem is említve azt, hogy az e nemű iratok a 
történelem iránti érdeket, bár minden kényszer nélkül, hat-
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hatósan fölébresztik és ápolják ; — azt is előidézik, miszerint 
a dolgok állásáról és lefolyásáról szemléleti képet szerezhes-
sünk ; — egyelőre a tanitó alatt, sőt még akkor is, midőn 
iskoláinkat régen elhagytuk ; újra és újra figyelmeztetvén 
bennünket a gyakran titokteljes isteni működésre, melynek 
meggondolásából mindig uj békét, nyugalmat, erőt, igazi er-
kölcsi hasznot, mélyebb belátást a dolgokba, s egymás kö-
zötti viszonyainkba meríthetünk. — És, ha ezen képnek 
egyes vonásai emlékezetünkben mindjárt ismét elmosódnak 
is, de az általános, a szivet és akaratot a jóban megerősítő s 

' megtartó benyomás megmarad, és épen ez szolgáltatja ama 
háttért, melyen a határozott adatok és tények, melyeknek 
valamely rövidebb tankönyv, vázlat nyomán szellemi biro-
mánynyá kell lenniök, szebb világosságban kimagasodva lebeg-
nek a hallgató szemei előtt . . . . 

Ez, az ily módszerrel bíró elmemüveknek amaz, egyik 
kitűnő oldala, melyet sokan érdeme szerint ki nem emelnek, 
nem méltatnak . . . . 

E mellett még egy más szempontból is fontosak és 
nagy hasznot hajtók, különösen a fenséges életpéldányok 
iránt lángolni tudó ifjú nemzedékre nézve, a kedélyt és aka-
ratot Istenhezi hit- és szeretetben egyesitni törekvő, ,életraj-
zok' az egyháztörténelem körén belül. 

Aki a kath. keresztény egyház történelmét ismeri, tudja, 
hogy évlapjainak nem csekély részét a kinyilatkoztatott tan 
külhirdetésének és sikerének (az egyház terjedése és külsor-
gának) valamint a ker. vallás sértetlen megőrzésének és a 
neki szegzett tévelyek ellenében való megvédésének lefolyása, 
a jobbaknak a hitért kiállott tömérdek szenvedései és gya-
núsítása, dicsőség-rajzaikkal és koszorúikkal együtt, vagyis a 
jézusi vallás igaz követői és eretnekek, pápák és fejedelmek, 
kelet és nyugat között, és ugyan huzamosan és hévvel tar-
tott viták, küzdelmek, nem különben más viszontagságos ese-
mények foglalják el . . . És, noha ezen erősen átküzdött har-
czoknak közepette, melyek az egyházat hosszú időközön 
keresztül érték, egy-egy nagy, az egész művelt világ által 
elismert tehetségű és tiszteletet parancsoló nemességű szent 
Athanáz, alex.sz. Cyrill, sz. Bernát apát . . . kitűnő és áldás-
teljes befolyás miatt tiszteletre méltó alakjai kiemelkednek, 
és mondhatni némely siralmas, a kötelességhű egyház ellen 
intézett támadásért néminemű kárpótlást nyújtanak ; mind-
amellett a másik, közönségesen bevett történelmi tanalak-
nál jellemök magasztos vonásai, erényeik fenséges és szent 
példái, a katholicismus javára mélyen bevágó tevékenységök 
hatásai inkább megszaggatott, mint egy teljesen kikerekí-
tett képben domborodnak ki . . . 

Valaki — ez komoly meggyőződésünk — csak ennél-
fogva Krisztus Urunk földi országát főbb mozzanataiban lelki 
szemei elé állítani, és pedig ugy állítani szándékozik, hogy a 
konkoly mellett a tiszta búzát és talán a legszebb erkölcsvi-
rágokat s gyümölcsöket Istennek imezen szántóföldjén figyel-
mem kivül ne hagyja ; annak mindenelőtt olyan könyvhez 
kell fordulnia, mely az egyes keresztény századok kegyelem-
dús, az égiek után sóvárgó nagy szellemeit, az egyház iránt 
lelkesült, utánzásra ragadó, ragyogó-erényű hőseit hozza czél-
tudatosan előtérbe. És ugyan a végből, miszerint azok élet-
folyamlásán, az anyaszentegyház viszontagságait és diadal* 
mait, komor boruját és derültebb napjait, . . . s pedig annál 

inkább, mert kétségenkivül áll az, hogy a történelem valódi 
szelleme és haszna, a cselekvő személyek erkölcsi viszonyai-
ban és jellemében rejlő közelebbi és távolabbi okok, és rugók 
rajzávali kapcsolatából vehetők ki, — a vallást és tudományt 
hittel és önmegadással, kegyeletes bensőséggel felkarolni 
kész olvasó elé tárja . . . . 

A mik az anthologiák a szépirodalomban — költészet 
remekei — az az élet- és jellemrajzokban előállított munká-
lat a történelem terén. A nagy példákkal lelkesités végett 
adatnak ki, a világtörténelem mezején az életiratok Plutarch 
és más nevek alatt . . . 

Rendén való, hogy az egyház-történet előtüntetésére is 
legyenek hasonló müvek. Egy ily könyv elolvasása bámulandó 
befolyást gyakorol az ifjú lélekre . . . Ez olyan, mint a rónia, 
és görög classicusok elolvasása, melynek nyoma szíven és lel-
ken azonnal meglátszik . . . Egy-egy ily erős szellem képes 
egészen átalakítani a vele társalkodónak gondolkodását . . . 
Nekünk ugy tetszik, mintha ilyetén, jól szerkesztett, gazdag 
tartalmú könyvből az ifjú nemzedék többet tanulhatna gyak-
ran, mint másféléknek végetlen számú köteteiből. 

Olvassa végig, kérjük, elfogulatlan ítélettel bárki, a t . 
szerző által jellemzett, Krisztus Urunk látható társulatában 
rendeltetésszerűleg hatott, a régiség, tudomány és életszent-
ségben kitűnő, s magok mellett az egyház elismerését biró 
szentek, hős vértanuk és a hit jeles hirdetőinek névsorát ! 
Már neveik kezesség arra nézve, hogy ők erkölcsi emelke-
dettség, értelmi érettség, igaz jellem és szellemi kiképzett-
ség tekintetében mértékütők, hogy tehát mind arra, miszerint 
felőlük egy-egy jelestollu ember írjon, mind arra, miszerint a 
tanulni vágyók az írottakat komoly figyelembe vegyék, elol-
vassák, teljesen méltó ! . . . 

Elhagyva most e módszer becsének további vitatását, 
mint teljesen felesleges munkát, miután a müveit, és a modern 
élet szükségleteit ismerő olvasót csak untatná oly tárgynak bi-
zonyitgatása, mely előtte világos : másra térünk át. 

Arra nézve t. i. ha vájjon az ilyen müveknél megkíván-
tató várakozásokat szemügyre vevé-e Dr. Stiefelhagen ? — 
ez válaszunk. Stiefelliagen az alapos követelményeket nem-
csak megszivlelé, hanem nagyban meg is valósitá. 

Állapodjunk meg itt egy kissé, és kérdezzük : minek kell 
az ilyetén müveknek lenniök ? 

Mi ugyan többféle feladatot tudunk az igy szerkesztett 
müvekben . . . Azonban a tárgyhoz értő azt fogja még is ve-
lünk együtt mondani, hogy e követelmények közül kettő tel-
jességgel nem hagyható tekinteten kivül. 

Először is a szóba hozandó tartalom irányában tudnil-
lik oly választékot kell tenni, hogy a felvett életrajzok, leg-
alább egy-egy korszak nyomósabb előzményei és jelenetei 
arányszerü megbeszéléséről kellőleg gondoskodva legyen . . . 
Nem tetszés szerint kikeresett, jóllehet magokban jeles sze-
mélyiségek, hanem csak olyanok vétetnek itt szemügyre, 
kiknek egyéniségét koruknak nagy eseményeitől elválasztani 
nem lehet ; kiknek élete, hatása irányadó, koruk vallási és 
társadalmi, vagy mindkét tekintetbeni átalakulásaira, szóval, 
kiknek életrajzát nem lehet kiszakítani a kor történetéből 
ugy, hogy ezt egés összefüggésében kell felfognia annak, ki 
amazt teljessé akarja tenni 

(Folyt, köv.) 
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VEGYESEK. 
— Fmlgu Simor János, prímás 6 hgségeaz általa alapí-

tott esztergomi kisdedóvodába, szegényebb sorsú kisdedek közt 
kiosztandó karácsonyi ajándékok beszerzésére 200 frtot ; 
ugyana kegyes czélból a pestvárosi apáczák intézetét látogató 
kisdedek részére 100 ; a pozsonyi jótékony nőegyletnek 100 ; 
a budakrisztinavárosi apáczák gondozása alatt levő kicsi-
nyek részére 50 frtot ; továbbá a podoíini (Szepesmegyében) 
tüzkárosultaknak 200 ftot, a pesti oltáregyletnek 200 ftot, a 
komáromi sz. Erzsébet egyletnek 100 ftot, a pozsonyi pap-
növeldének 200 ftot, a galabócsi iskolának 100 ftot, a nagy-
sápira 80 ftot, a kelenyeire 50 ftot, az esztergomi, házi sze-
gényeknek, karácsonyajándékul 200 ftot, „Hunyady Mátyás" 
irodalmi s könyvnyomdai intézetnek pedig, a pápai csalatkoz-
hatlanságáról szóló körlevél magyarított szövegének nyomta-
tásáért 250 ftot adományozott. Ezenkivül az esztergomi sz. 
Anna templomnak három uj, selyem miseruhát, a főszékes-
egyházi kincstárnak számára pedig egy, a volt ó-budai káp-
talantól fenmaradt régi kehelyhez értékes patenát készíte-
tett. („M. S.") 

— Megjelent és beküldetett : az „Uj Magyar Sion"-nak 
1872. decz. füzete. Tarmalma : Pázmány Péternek egy isme-
retlen munkája, („A nagy Kalvinus Jánosnak Hiszek egy 
Istene" ; Nagyszombat, 1607. 8-o.), Franki Vilmostól. Keleti 
vázlatok. Egy sziv története. Mit vétettek a jezsuiták? A ke-
resztény hit győzelme. A győr-megyei papságnak értekezlete. 
Irodalom. Vegyesek. Az utóbbi rovatban Franki Vilmosnak a 
szerkesztéstőli visszalépése jelentetik. 

— Kecskemét vái'osának „bölcs" tanácsa egy, az ottani 
iskolák elközösitése ellen felszólaló röpiratot brevi manu 
lefoglaltatott. Miért is ne ; ha azon becsületes tejárusoknak, 
vinczelléreknek és zöldségkereskedőknek, kik néhány sebes-
nyelvü prókatornak szava után indulva, más városok sorsát 
intézik, szabad volt az infall'ibilitás kihirdetését megtiltani, s 
engedelmeskedtek nekik ; vagy ha szabad nekik a plébánoso-
kat fizetésök felfüggesztésével fenyegetni, anélkül, hogy ezek 
ily szemtelenség ellen felszólalnának;miért ne foglalna le Kecs-
kemét városának érdemes tanácsa egy oly röpiratot, melyet 
talán el sem olvasott? Ebben bizonyosan több következetes-
ség van, mint a mi magunktartásában. 

— Schulte lovagnak végre sikerült, ókatholikus handa-
bandái által annyira magára vonni a porosz kormánynak 
figyelmét, hogy legújabban a bonni egyetemre meghítta. 
Csakhogy a lovag ur egy kissé megsértve érezhette magát 
hiúságában az által, hogy nem Walter mellé, az egyházi jogra, 
hanem a német magánjog tanszékére hivatott meg, miáltal 
egy oly tanárnak lett utódává, ki nálánál fiatalabb. Hinschius, 
Dove, Friedberg, Wasserschieben, ha nem is veszélyes, leg-
alább nagyhangú vetélytársat nyertek. Habeant sibi ! 

— A kormány Újvidéken a tanulmányi alapból magyar 
gymnasiumot alapit. E felett nagy az öröm mindenféle la-
pokban. Mindazonáltal bátrak vagyunk azt kérdezni : az a 
tanulmányi alap-e ez, mely katholikus pénzből alapitva, azon 

rendeltetéssel bir, hogy jövedelmei katholikus tanczélokra 
fordíttassanak? Avagy az „állam" Újvidéken katholikus 
gymnasiumot szándékozik-e megalapítani? Aligha, mert akkor 
talán inkább el engedi ráczosodni az egész országot. Felséges 
egy eszmelánczolat : katholikus pénzen, nemzetiségi czélok 
előmozdítására, hitfelekezetnélküli iskolát alapítani ! Tekintve, 
hogy Magyarországban vagyunk, a dolgoknak ezen menete 
felette valószínű. 

— Berlini lapok a felett panaszkodnak, hogy az utóbbi 
karácsonyi ünnepek alatt az ottani protestáns templomok 
még a szokottnál is gyérebben látogatva voltak. A főegyház-
ban az ünnepi szónoklat alatt, szemtanuk hiteles állítása sze-
rint, épenséggel háromszor annyi légszeszláng égett, mint a 
hány személy jelen volt. A lángok száma pedig 72. Ki van 
számítva, hogy 630,000 ott lakó protestáns közül nem többen, 
mint 11,900, azaz, az összes lakosságnak 2 száztólija jár még 
templomokba. Hasonlólag a mult évben 23,969 protestáns 
temetés közül csak 3777, tehát száz közül csak 15-nél jelent 
meg pap. 

— Cullen bibornok, dublini érsek Szilvester estején 
fényes egyházi szónoklatot tartott, melyben hiveit azon ör-
vendetes haladás miatt üdvözölte, melyet a katholika vallás 
a mult évben tett, s örömét fejezte ki a felett, hogy az egyet-
értés a papság és a világi elem közt soha sem volt bensőbb 
és szorosabb, mint épen most. „Nincs más ellensége a vallás-
nak s a vallásosságnak" — jegyzé meg a bibornok — „mint 
a kormányok." 

— Loyson Charles ur, olim Hyacinth atya, hallomás 
szerint a genfi kormánytól „ókatholikus plébános"-nak hiva-
tott meg. Mint ilyennek a sz. germaini templom állíttatnék 
rendelkezésére. Boldogult Merryman ur özvegyének ezidősze-
rinti férje hajlandó a meghívást elfogadni. Gratulálunk a 
meghívóknak, valamint a meghívottnak is. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 216 ft. 85 kr. és 36 db cs. kir. arany, 1 
máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, s 1 db 
ezüstftos. 

Veszprémből, mltgos s fődő Márki Ignácz cz. püspök, 
nagyprépost úrtól : . . . 100 f t . 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Veszprémből, mltgos s ftdő Márki Ignácz cz. püspök, nagypré-

post űrtől : 
Az afrikai missiókra 25 f t . 
Az amerikai missiókra 25 ft . 
A chinai missiókra 25 f t , 
A sz. sir őreinek 25 f t . 

Szerkesztői üzenetek. 
Lovasberénybe : Miután a két első szám minden tavalyi előfize-

tőnek a régi szalag alatt megküldetni szokott ; történt, hogy azon t. cz. 
urak, kik ezidén máí czim alatt rendelték meg a lapot, mint tavaly, e 
két számot duplán vették. A figyelmeztetést különben szives tisztelettel 
megköszönjük. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p o s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

\ szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
>" küldéssel ö l't. 

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

zendők. 
V . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, jan. 15. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Az 1868. évi LIV. törvényczikk 22. §-a 
és a szentszékek illetékessége, eljegyzési ügyekben. — A ke-
reszténység s a közvélemény. — Digitus Dei. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az 1868. évi LIV. törvényczikk 22. 
§-a és a szentszékek illetékessége eljegyzési ügyekben. 

Emberi dolgok lévén a polgári törvények, bár-
mily bölcs parlament által hozassanak is, bizonyára 
nem ta r tha tnak igényt a tökéletességre, és azért 
senki sem fogja hihetetlen dolognak tar tani , hogy.a 
souverain parlament által megszavazott törvények-
ben is lehetnek hiányok, kibúvó aj tók, félrendsza-
bályok ; kivált , ha a törvényhozó testületben annyi 
fogas prókátor ül, mint Magyarország és kapcsolt 
részeinek képviselőházában. Legkevésbé lehet pe-
dig a fentebbi állítás igazvoltát kétségbevonni az 
1865/8-ki országgyűlés vallásügyi törvényeit illető-
leg, melyeken bizony egy kissé nagyon is meglát-
szik a sietés és elhamarkodás, de meglátszik az 
egyoldalú részrehajlás és kedvezés is, a Magyaror-
szágban jelenleg uralkodó protestáns felekezetesség 
érdekei iránt. A többi vallásügyi törvény hiányaira 
talán majd más alkalommal fogok reflectálni, most 
csak a polgári törvénykezés rendtartásáról szóló, 
LIV. t. c. 22. §-ra kivánok néhány szóval utalni , 
mely a házassági bíróságokat tárgyal ja . 

A hivatolt 22. §. igy szól: „A róm. lat. és gör. 
szertartású katholikusok, ugy szintén a keleti egy-
házi, valamint a mindkét felekezetű evangélikusok 
és unitáriusok jelenleg fenálló egyházi törvényszé-
keik illetősége alá, egyedül a házassági, illetőleg-

vegyes házassági perek és ezek is csak annyiban tar-
toznak, a mennyiben a házassági kötelék érvényességét, 
é s akár az ideiglenes elválást, akár a végképi felbontást 
tá rgyazzák. Minden egyéb, a házassági viszonyból 

származható peres kérdések, melyekre nézve eddig 
az egyházi törvényszékek Ítéltek, jelesül, a születés 
törvényességének kérdése, a perlekedő házastársak 
köz ött a gyermekek tartása, és a házassági elválásból 
felmerülhető vagyoni követelések iránti keresetek, az 
illető polgári törvényszékekhez utasí t tatnak." 

Igy szólnak az idézett törvény szavai, a házas-
sági bíróságokat illetőleg. 

A törvény, a mint lá t juk, a házassági ügyeket 
két részre osztja, s ezek közül név szerint a házasság 
érvényét, az ideiglenes elválást és a végképi felbon-
tást illető kérdéseket az egyházi, — a születés tör-
vényességének, a gyermektartás és a vagyoni kö-
vetelések kérdéseit pedig a polgári törvényszékek-
hez utal ja . 

Eddig hát csak tisztában volna minden, s az 
emiitett kérdésekre nézve nem állhat be kétely és 
zavar, az illetékes bíróságot illetőleg. Igen ám, de 
azon hat kérdésen kívül még számos egyéb ügy is 
tartozik a házassághoz, részint, mert megelőzőleg 
szoros összefüggésben áll vele, részint pedig, mivel 
belőle, mint gyökeréből származik s nélküle helye-
sen meg sem Ítélhető. Micsoda bíróság illetősége alá 
tar toznak ezek? 

Hogy pedig e kérdés feltevése nem meddő 
szőrszálhasogatás s gyakorlatban csakugyan mé-
lyebbre ható jelentőséggel bír, azt a mindennapi ta-
pasztalás muta t ja , mely szerint számos házassági 
ügyben többször sajnos összeütközés történt és tör-
ténik az egyházi és polgári biróságok közt, mind-
kettő magának tulajdonítván az illetékességet, 
ugyancsak a 22. §. alapján. 

Egy ily alkalommal egy agyafúr t ügyvéd azon 
furfangos törvénymagyarázatot adta, hogy az egy-
házi birósághoz a megnevezett három eseten kívül 
semmi más, bárminemű házassági ügy sem tartoz -
hatik, miután a 22. §. világosan kimondja, misze-
rint „minden egyéb" a házassági viszonyból szár-
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mazható peres kérdések . . . . a polgári törvényszé-
kekhez utasi t ta tnak." Ilyen agyafúr t ügyvéd és 
nem-ügyvéd pedig nagyon sok van szép Magyar-
szágon, ki hasonló cathegoricus magyarázat ta l kész 
kettévágni a határozat lantörvény csomóját. Ámde el-
tekintve attól, hogy a „minden egyéb" oly határozat-
lan, ruganyos és homályos kifejezés; minőt törvény-
ben, mely mindenek előtt praecis és világos meghatá-
rozásokat kiván, használni nem szabad; s ha igy 
volna, maga ez egy körülmény legcsattanósabb 
bizonyitéka e törvény hiányos vol tának ; — még 
más tekintet is van, mely nem engedi, hogy az 
agyafúr t ügyvéd magyarázatát feltétlenül elfogad-
juk. S ez az, hogy a törvény szövege maga megma-
gyarázza, mit ért ezen „minden egyéb" alatt , köz-
vetlenül utána tévén: „jelesül a születés törvényes-
ségének kérdése" stb. Vagyis más szóval : a törvény 
a „minden egyéb" alatt azon határozottan meg is 
nevezett polgári ügyeket érti, melyek a házassággal 
összeköttetésben lévén, eddig az állam megbízásá-
ból, szintén az egyházi törvényszékek által intéz-
tettek el, és semmi egyebet. 

Mielőtt azonban névszerint elősorolnók azon 
házassági kérdéseket, melyeketa 22. §. érintetlenül 
hagy, nem fog ártani, ha néhány szóval röviden 
visszaemlékezünk e törvény születési processusára, 
lia másért nem is, legalább üdvös tanulság okáért.Rö-
videnteszszük ezt, mert az egész sokkal u jabb kele-
tű , hogysem még mindenki friss emlékében ne volna. 

Az 1868-ki országgyűlés október 7-ki ülésé-
ben benyujtatot t a jogügyi bizottság jelentése a 
polgári perrendtartás javasla tának főbb irányel-
veire nézve. A jelentés az egyházi bíróságokat eltö-
rültetni s a házassági ügyeket a polgári törvény-
székekre bizatni kívánja ; mert a kivételes bírósá-
goknak nem barát ja s a polgári bíróságokat min-
den tekintetben alkalmasabbaknak talál ja az egy-
háziaknál (a mi különben izlés dolga, minden 
esetre nem olcsóbbak '). Felhozott indokai között 
természetesen főhelyen szerepel a „jogegyenlőség 
és viszonosság nagy elve." Ezen „nagy" elvnél fogva 
tehát, a jogügyi bizottság röviden s minden fárasztó 
küzdelem nélkül, egy terjedelmes törvényjavaslat 
egyik elrejtett §-ában, mintegy be akarta csempészni 
a polgári házasság intézményét, mely más országok-
ban hosszas és súlyos küzdelmek után fogadtatott 
csak el; mely rövid és „practicus" megoldása a tár-
sadalom legfontosabb kérdésének épen nem illett 
volna a par excellence törvénytudó nemzethez. 

*) S, mi a fő, nem megbízhatóbbak. 

Ezen szempontból indulhatott ki az ország-
gyűlés központi bizottsága is, mely a jogügyi bi-
zottmány véleménye feletti jelentésében (okt. 15.) 
„nem tar t ja tanácsosnak egy oly fontos kérdést, 
minő a törvényesen fenálló egyházi bíráskodás in-
tézménye, egy ideiglenes perrend fonalán s annak 
keretében, mintegy rögtönözve megoldani." E szem-
pontból a központi bizottság „egyelőre" fentartan-
dónak vélte a szentszékek illetőségét, házassági 
ügyekben, a miniszteri tervezet szerint. A kérdés 
az okt. 20-ki ülésben került napirendre s hosszas 
vita után a központi bizottság véleménye fogadta-
tott el. Nem hiányoztak természetesen szónokok, kik 
a szentszékek ellen dühöngtek s a polgári házasság 
rögtöni behozatalát kivánták, mig a szentszékek 
védői legnagyobbrészt nem annyira elvi szempont-
ból indultak ki, mint inkább a rögtöni s elhamar-
kodott eljárást roszalták, s készeknek nyilatkoztak, 
a polgári házasság intézményének behozatalához, 
lia az majd a maga módja szerint s a nehézségek 
elháritása u tán fog történni, a magok részéről is 
hozzájárulni. 

Igy született a mi 22. §-unk. Es talán épen 
azért, mivel minden részről ideiglenesnek tartatot t , 
fordítottak világosabb s határozottabb szerkeszté-
sére oly kevés gondot, hogy gyakorlat i alkalma-
zásban annyi zavarra s összeütközésre ad alkalmat. 
Azt gondolták, hogy „egyelőre" igy is jól lesz. 

Mert csakugyan, számos házassági ügy van, 
mely a törvény szövegében határozottan megne-
vezve nincs, de mégsem tisztán oly polgári termé-
szetű, hogy legjobb akarat tal is a „minden egyéb" 
kalapja alá lehetne szorítani. Ilyenek az eljegyzési 
ügyek; a házassági együttélés megújítására (ad 
restaurandum thorum coniugalem) és a házassági kö-
telesség teljesítésére (ad praestandum debitum con-
iugale) indított keresetek ; valamint a szentszék 
tiszti keresetei az önkénytes elválásban élők, ágyas-
tartók és házasságzavarók ellen. 

Megbocsát a t. olvasó, ha e felhozott kérdések 
bővebb megvilágítása előtt ismét egy kis kitérést 
teszünk s néhány szóban röviden jelezzük azon 
álláspontot, melyet e kérdést illetőleg általában el-
foglalunk s melyet minden katholikusnak elfog-
lalnia kell. 

Szükséges ezeket előbocsátanunk, mert a kö-
vetkezők csak ugy érthetők meg, lia mindenekelőtt 
az előzetes kérdések tisztába hozatnak. 

(Vége kí5v. ) 
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A kereszténység s a közvélemény. 
(Folj tatás.) 

A közvélemény tehát, mint azt a liberalismus felfogja 
nem eredeti, nem természetes hajtású ; mert különben a nép 
öntudatával és a nép szavával mindig összhangban kellene 
lennie, holott legtöbb esetben ennek ellentéte áll. Ha tehát 
nem eredeti, ugy csinált, készített az. Igenis, nem azon nö~ 
vény, mely a népszellem talaján növekszik ; „csinált" az, és a 
népszellemre mint idegen, élősdi növény ráerőszakolva. A pá. 
holyok sötét, titokteljesen elrejtett műhelyében van szülő-
helye, innen terjed szét a liberalismus uszályhordozóinak 
tágabb körébe. Ezen itéletképtelen, tompa eszű kör a páholy 
parancsszavát minden vizsgálat nélkül, a legengedelmesebb 
hódolattal fogadja és minthogy azokat saját meggyőződéséül 
hirdeti, a „közvélemény" bélyegét nyomja rájok. A közeg, 
mely által a páholy parancsszava a liberaliskodók egész se-
rege között elterjesztetik, ismét nem más, mint a sajtó. Nem 
igaz, hogy a liberális sajtó egyedül csak a közvélemény kö-
zege ; nem, a liberális tömeg ismeretes felületességénél fogva, 
nem képes közvéleményt alkotni, melynek közege a sajtó 
lenne. A sajtó csinálja a közvéleményt és pedig csinálja, mint 
a páholy eszköze, ugyanannak szolgálatában. A liberális had 
a közvéleményt a sajtóból meríti, mely az ő evangeliuma. 
Lemondottak ők arról, hogy másféle olvasmánynyal foglal-
kozzanak, melyből okulhatnának ; amit ezek olvasnak, az libe-
rális újság és semmi egyéb. Amit ezek mondanak, amit köz-
véleménynek hirdetnek, az előttök kétségbevonhatlan igaz-
ság ; ezért jótállanak, és elátkozzák azt, aki nem oly nézetű, 
mint az ő ujságuk. Hogy önállóan gondolkozzanak, hogy ma-
goknak önálló Ítéletet alkossanak, arra a legtávolabbról sem 
gondolnak, sőt erre alapjában képtelenek is ; mert a liberális 
phrazisok egész gondolkozási tehetségüket ugy körülfonták, 
hogy minden önálló mozdulatra képtelenekké lettek. Minek 
következtében ők már észre sem veszik azon folytonos habo-
zást, a nézetek azon folytonos változását, melyet nekik a 
liberális sajtó „közvéleményeként bemutat. Egészen meg-
nyugosznak abban, hogy a mi ma igazság, az holnap hazug-
ság legyen. És ha mégis észreveszik, mikép ugrál a közvéle-
mény egyik ellentétes állításról a másikra, még sem ütköznek 
meg azon, hanem egészen önmagától érthető dolognak tart-
ják és csudálkoznak, ha e felett mások nyilatkoznak. Hasz-
talan itt minden kísérlet, az ily oktondi embereket nem lehet 
az ellenkező jóról meggyőzni. Azt mondjuk, hogy nem is 
lehetséges. Áz ily emberek ugyanis nem birnak alapelvekkel^ 
de nem is akarnak, nem is szabad nekik olyanokkal birni ; de 
a hol az alapelvek hiányzanak, ott minden okos vita és fej-
tegetés lehetetlen. E szempontból tekintve a dolgot Lasaulx-
nak teljesen igaza volt, midőn azt állította, hogy a „közvéle-
mény", „közoktalanság." A páholy valóban csak is liberális 
hadseregének oktalansága által uralkodik, azért kell ezen 
oktalanságot minden áron táplálni és fentartani. Ezen feladat 
teljesítése ismét a sajtó kötelessége, és hogy ez fentartassék, 
kötelessége e liberális philister ostobaságát, mint legnagyobb 
felvilágosodást dicsérni. El kell hitetni vele, hogy épen az 
elvtelenség képezi legfőbb előnyét, mert ezáltal különbözik 
azon emberektől, ez által tűnik ki azok felett, kik annyira 

hátramaradtak, hogy még ma is alapelvekkel birnak és ezen 
alapelvek szerint Ítélnek és cselekednek. Valamint bizonyos 
modern atheus azon szellemdusnak látszani akaró nyilatko-
zatra ragadtatott : „semmi vallás — az én vallásom"; ugy a 
liberalismus katonájának is ezen dogmát kell vallani : „semmi 
alapelvekkel nem birni — ez az én elvem." Csakis igy képes 
a páholy által csinált „közvélemény", absolut elvtelensége 
mellett, uralmát a liberalismus által széttépett társadalom 
köreben megalapítani és hasonlóan a lidérczhez az egészsé-
ges nép öntudatára nehezedni, hogy azt, ha lehetséges, súlyá-
val agyonnyomja. 

A közvéleménynek, a liberalismus által felállított és 
képviselt elmélete azonban a legbensőbb összeköttetésben 
van az összes liberális rendszerrel. Ez utóbbinak magvául, 
amennyiben a nyilvános életre, az állam- és társadalomra 
vonatkozik, tekinthetjük a népfenség elvét. Ennek alapján 
semmi felülről jövő tekintély nem ismertetik el, hanem egye-
dül a nép akarata tekintetik uralkodó, és pedig kizárólago-
san uralkodó hatalomnak. A népfenség ezen elvével szoros 
kapcsolatban áll a közvélemény elmélete. A közvélemény 
ugyanis ugy tekintetik, mint a népakarat nyilvánulása és 
minthogy ez az egyedül uralkodó hatalom a földön, ugy 
ugyanilyenül kell tekintetnie nyilvánulásának is — a köz-
véleménynek. A nép akarata természeténél fogva változó, 
mint az egyes ember akarata. Valamint ez ma ezt, holnap 
azt óhajtja, ma ezt, holnap pedig azt helyesli, ma ezen részre, 
holnap a másikra határozza el magát, hasonlóképen tesz a 
nép akarata is. Könnyen megfejthető tehát, hogy a közvéle-
mény is, a nép akaratának eme kifejezése osztozik ennek 
változékonysága- és habozásában. Sőt nem is lenne a nép 
akaratának kifejezése, ha egyszersmind ennek habozásaiban 
is nem részesülne. És, mivel minden tekintély csak azért 
létezik, csak azon feladattal bir, hogy a nép nevében a nép 
akaratát gyakorlatilag keresztülvigye, igy ténykedésének 
szabályozásául nem ismerhet el mást, mint csak is a közvéle-
ményt, mert a né}) akarata ebben nyilatkozik. Kénytelen 
annak uralmát önmaga felett elismerni, ellenkező esetben 
félreismeri állását, visszaél azzal és ennek következménye, 
hogy e miatt buknia kell. És minthogy végül a nép akarata 
az egyedüli jogosult hatalom a földön, azért mindenki, ki nem 
igyekszik összliangzatba jönni a közvéleménynyel, mint a 
nép akaratának nyilvánulásával, hanem ellenkezőleg más ma-
ximát akar érvényre juttatni, lázadó a földön létező ezen 
egyedüli hatalom ellen, a mi miatt aztán forradalmárnak 
tekintetik, s olyannak, kit el kell nyomni. 

Ez áll elmélet. Köztudomásu azonban, hogy a nép-
felség elve maga egy nagy hazugság. Mert azon akarat, mely 
a nép akaratának hirdettetik, mindig csak egy párt akarata, 
azon párté t. i., mely a társadalom élére tolakodott és most a 
nép szerepét játsza. Minthogy ugyanis, elméletileg és gya-
korlatilag a nép akaratát a többség akarata képviseli, ez 
pedig tisztán esetleges, ugy mindig a pártok hatalmában áll 
többséget teremteni, és-ezáltal saját akaratukat keresztül 
vinni. Minél cselszövényesebb és erőszakoskodóbb tehát vala-
mely párt, annál könnyebben sikerül neki többséget szerezni, 
hogy ezáltal uralkodjék és a kisebbséget jogon kivül helyezze. 
Az általános népakarat tehát gyakorlatilag véve, mindig 
„fictio", tényleg mindig csak egy párt akarata uralkodó. Épen 
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ennek következtében, a „közvélemény" elmélete is, a meny-
nyiben a népfenség elvével összefügg és abból kifoly, nem 
egyéb egy nagy hazugságnál. Mert, valamint valamely állam-
ban, mely a népfenség elvére van alapitva, tényleg sohasem a 
nép akarata, hanem csak a leghatalmasabb és minden tekin-
tetet félre tevő párt akarata uralkodik : ugy a közvélemény 
is tényleg sohasem az általános népakarat, hanem csakis az 
uralkodó párt akaratának kifejezése. És hogy melyik mai 
nap az uralkodó párt, mely a közvéleményt csinálja, azt éjien 
most látjuk. A páholy pártja ez, a liberális pénzemberek és 
bureaucraták irtózatos seregével. Ezen képmutató pártnál e 
szólamok: „nép" „népakarat" „közvélemény" csak fátyolok, 
melyek alatt uralomvágyó és önkényü velleitásait keresztül 
vinni törekszik. A népet utóvégre sem tekinti másnak söpre-
déknél, mely csak avégből létezik, hogy a liberalismus által, 
mint akarat nélküli eszköz, saját czéljaira felhasználtassák és 
kizsákmányoltassék. Azon pillanatban, melyben a nép ezen 
párt uralma ellen fellázadni és igáját magáról lerázni akarná, 
a legszemtelenebb következetlenséggel, minden szégyenérzet 
nélkül, tagadja a népakarat jogosultságát, azon nép akarat-
ét, melylyel azelőtt szentségtelen játékot űzött, és lázadást, 
forradalmat kiabál. Szükséges ezt mindig és mindig ismé-
telni ; talán mégis felnyílnak egyszer a nép szemei azon ha-
tártalan humbug felett, melyet vele ezen párt űz ; talán 
mégis be fogja egyszer látni, hogy mily határtalan hazugság 
azon „közvélemény", melynek nevében felette uralkodnak, őt 
kiszivják és elnyomják ; talán végre mégis megunja amaz igát, 
melyet már oly régen visel, és melytől törvényes uton megsza-
badulni, époly régóta törekszik. 

(Folyt, köv.) 

D i g i t u s D e i . 
Pest, január 10. 

A nagyLonovits „Josephinismus" stb. czimü müvében a 
történeti események eredményéről elmélkedve, a többek kö-
zött igy ir : „a történeteknél csak a rideg tény az embereké, 
annak az egyház és emberiség javára szolgáló, jó eredménye 
pedig az isteni gondviselés szent müve s igen csalatkoznánk, 
ha azt hinnők, hogy a históriát emberek csinálják. Ők ennél 
csak napszámosok. Ott ülnek ugyancsak annak szövőszékénél, 
azonban amint ujjaik között a fonalszálak kelmévé alakulnak, 
abban egy láthatlan kéz illeszti be azon képeket, melyek a 
szövet formáját, becsét ós értékét teszik. Ki a világesemé-
nyekben megszokta Isten utait nyomozni, az fejtve látja maga 
előtt a történetek rejtélyeit, s az ilyen a múltban elég adatot 
találand arra, hogy az egyház jövője iránt, minden jelekés 
jóslatok daczára is nyugodt legyen." Ezen idézett hely jutott 
eszünkbe a nagynevű elhunyt érsek müvéből, azon perczben, 
midőn Napoleon excsászár haláláról értesültünk s midőn e 
hirnek első hallatára legott ama gondolat villant keresztül 
agyunkon, váljon ez esettel a gondviselő Isten nem kezdi-e 
meg immár Ítéletét mindazok ellen, kik daczolni akartak vele 
s kik vétkes felfuvalkodottságokban Öt kihívták, midőn egy-
házát megtámadták, midőn mindenhatóságok érzetében azt 
vélték, hogy a halotti tort az egyház felett nekik adatott 
megtartani. Hiu gondolat, vakmerő törekvés, . . . ábránd . . . 
Deus irridebit eos ! 

Előttünk a példa. Napoleon, az egykor hatalmas császár, 

kinek egyetlen kegyeért Europa csak nem régen is könyör-
gött, kinek egyetlen szavától reszketett, kinek vezérlete alatt 
az egyházat megdönthetni hitte, ez a Napoleon a gyász-rava-
talon fekszik és az egyház, IX. Pius — él. Nem kételkedünk 
egy perczig sem, hogy kétkedő, minden isteni befolyást 
a világ kormányzásába tagadó korunk, ezen eseményt is az 
esetlegességek közé számitandja, a nélkül, hogy csak egy 
szempillantásra is méltatná ama fensőbb okokat, melyek a 
keresztény hivő lélek előtt napfénynél is világosabbak. A 
mindent csak fatumnak tulajdonitó 19-ik század bölcsei előtt 
talán fel sem fog tűnni, hogy az, ki az egyház üldöztetésének 
alapját vetette meg, már letűnt az élet színpadáról, hogy 
számot adjon az örök biró előtt tetteiért ; az üldözött pedig, 
az egyház feje, nemcsak a koronát látta lehullani üldözője 
fejéről s a hatalmat eltűnni kezéből ; hanem tul is élte őt. 
Ezek nem láttak összeköttetést Sedan ós a franczia csapa-
tok Rómából történt kivonulása között, nem ismerték fel 
Isten ujját a történtekben, valamint nem vesznek észre semmi 
rendkívülit abban, hogy IX. Pius még él, mig III. Napoleon 
nincs többé ; valamint nem látják e legvilágosabb tényben 
sem azon kiváltságolt providentiát, melylyel Isten az ő szent 
egyháza és annak látható feje felett őrködik. Decern millia 
a dextris és decern millia a sinistris hullanak el, napról napra 
látjuk azok számát fogyni, kik a huszonötéves egyházüldözés 
magvát hintették el. Soraik ritkulnak és a pápa, ugyanazon 
pápa, kiről 10—15 év óta esztendőnkint legalább is, — hogy 
többet ne mondjunk — négyszer hirdetik, hogy halálán van, 
e pápa látja őket, mikép távoznak el az élők sorából ? Nem 
providentiális jel-e ez ? nem tolul-e ezen eseménynél önkényt 
is elménkbe azon gondolat, hogy Isten, ki eddig látszólag 
tétlenül nézte, mikép működnek a fejedelmek, államférfiak, ál-
tudósok a történeti események szövőszékénél, hogy ezen Isten 
most kilép önmaga a történelmi tények terére ; az alak, az 0 
kezének működése láthatóvá lesz, és 0 fogja legombolyitani 
ama szálat, befejezni ama képet, melyről az emberek azt vél-
ték, hogy tőlök függ, azt tetszés szerint alakítani és színezni ? 
Nem szembeszökő világosság villan-e fel az emberi nem előtt, 
melynek fényénél akaratlanul is az ítélet kezdetét szemléli ? 
VII. Pius és IX. Pius, I. Napoleon és III. Napoleon, e nevek, 
mintha csak egyet jelentenének, ugy összefolynak szemeink 
előtt, midőn a III. Napoleon halalát jelentő távirati tudósítás 
felől elmélkedünk. A Napoleonok számkivetésbeu haltak el s 
a Piusok ezek halála után is dicsőségesen kormányozzák az 
egyházat ; azok Isten által e földön elitéltetve, ezek a mar-
tyr koronával felékesítve, felmagasztaltatva. 

De ez csak az ítélet kezdete. A IX. Pius és III. Napo-
leon nevéhez fűződő egyház- és világtörténelmi epocha ez 
utóbbinak halálával még korántsincsen befejezve. Összekötjük 
e két nevet, mert a történelem előtt csaknem párhuzamban 
emelkedtek azon polczra, honnan az egyházi és állami élet-
ben nincsen többé emelkedés. Meghalt az, ki a fentebb jel-
zett epockában, az állami életben is initiálta és inaugurálta az 
egyházellenes politikát, de nem halt meg az eszme. Ő meg-
ítéltetett már, de nem azok, kik eszméjét pártfogolva, az 
általa kezdett uton járnak. Az ítélet csak kezdetét vette, de a 
kezdetnek folytatása is van, sőt kell is, hogy legyen. IX. Pius 
látta III. Napoleont meghalni, teljes meggyőződésünk, hogy tul 
fogja élni a többieket is, kik ellene és az egyház ellen agyar-
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kodnak. Azon képnek, melyet az isteni gondviselés a történe-
lem keretébe beilleszt, teljesnek kell lennie. 0 tökéletlent nem 
alkot. III. Napoleon vége összhangban van I. Napoleon végével. 
IX. Pius életéből hiányzik még a teljes felmagasztaltatás e 
földön ; s erős hitünkivan, hogy VII. Pius életéből e vonást 
az isteni gondviselés ki fogja még egészíteni IX. Pius életé-
ben, hogy bebizonyítsa :' quia ego sum solus potens, rex regum 
et doniinantium. Csak akkor, ha e felmagasztaltatás majd be-
teljesedett, és ha azok, kik elfelejtkezve Istenről, a kezökbe 
letett hatalmat egyháza ellen fordították, megbűnhődtek ; — 
csak akkor fogjuk a Pius- Napoleonféle epochát is bevégzett-
nek tekinthetni. Ilarczra hívták Istent a hatalmasok, ő sokáig 
béketürően várt, végre megjelent ; — nem, hogy küzdjön, 
hanem, hogy isteni Ítéletét hallassa azokkal, kik ellene fel-
lázadva, őt kihívták. Az egyik Ítélet elhangzott, hogy lássuk, 
miszerint Isten ébren van, és megnyugvást merítsenek belőle 
azok, kik az egyház sorsa felett aggódnak, mert a második és 
harmadik ítélet az első után, és végül a megszabadítás, meg-
dicsőülés következik. -f-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január l . M u l t é s j ö v ő . (Vége.) Azonban ko-

runk minden természetfelettit tagadó, materialisticus irányá-
nak ez csak egyetlen pontját képezi, mely a vészes jövőt ké-
szíti számára ; ez csak főágát, azon számtalan mellékágaknak, 
melyek mind e végczélra működnek közre. Azon mohó vágy a 
gyors meggazdagodás után, mely korunkat jellemzi, szintén 
csak a túlvilági létnek tagadásából ered, s nem vezet másra, 
mint a teljes felforgatásra. Mindent csak o földön élvezni, az 
a mai társadalomnak czélja, mert hite szerint a halál után 
minden megszűnik. A keresztény liit, tanítva a túlvilági létet, 
szeretetének elvénél fogva szabályozta azon egyenlőtlenséget, 
mely egyesek tulgazdagodásából a társadalomban létre jött 
volna ; kötelességet jelelt ki a gazdagnak a szegény irányá-
ban, minek kifolyását még ma is szemlélhetjük a keresztény 
értelemben vett, humanisticus czélu, valóságos ker. szeretet-
intézményekben. A keresztény szeretet elve nem tűrhette, 
hogy, midőn egyeseknél a vagyon halomra gyül, a többiek 
még a naponkint szükségesekkel se bírjanak és ezáltal el-
nyomta az irigységet, elejét vette a vagyonos osztály elleni 
lázadásnak. De napjaink álbölcsei, tagadva a keresztény tör-
vények iránti kötelezettséget, a tulgazdagodás bámulatos 
gyorsasága mellett, elzárják a sziveket a szegények előtt. 
Hiszen miért is a részvét ott, hol örök jutalom nem létezik ? 
A vagyon egyesek kezében összehalmozódik és a nagy tömeg, 
megfosztva hitétől, megmételyezve a hitetlenség elvei által, 
mivel a keresztény szeretet nem nyitja meg előtte a dúsgaz-
dag szekrényét, nem hangolja irgalmasságra szivét ; — igen 
e nagy tömeg, szintén élvezni akarván a föld javait, ott veszi 
el azokat, a hol találja és oly eszközökkel, minők épen leg-
alkalmasabbak e czélra. Ha a kérelem nem használ, akkor az 
erőszak vállalkozik ; s lia az -erőszakos támadás czélját ma 
nem éri el, akkor a holnapi nap lesz az, mely az erőket tö-
möríti, a lázas izgatottságot fokozza, a harczot a társadalom 
két osztálya között permanenssé teszi, és ezzel ismét megér-
kezett a pillanat, midőn a béke és nyugalom eltávoznak, a 

személy- és vagyonbiztosság kétessé tétetik ; midőn minden 
ingadoz, minden koczkára van téve és egy perez elegendő, 
hogy századok sirassák meg azon órát, melyben először hang-
zott el ama vétkes jelszó, hogy a keresztény szeretet törvé-
nyei nem kötelezők, s melyben az egyház üdvös működé-
sében rendszeresen akadályoztatni kezdett. Lehetetlen e 
képnek kedvezőbb szint adni, vagy a ránk ily alakban vára-
kozó jövőt tagadni ; mert a tények gunykaczaj között sze-
münkbe nevetnek, száz és száz uton tör elő e jövő, melynek 
egyedüli forrása a ker. hit elveinek tagadásában, hatásának 
megakadályozásában található. Hozzájárul ezekhez az erköl-
csi corruptio, a megrendített hitel következtében nyilatkozó, 
egymásiránti bizalmatlanság, hűtlenség, melyek mindannyian 
szintén csak szomorú jövőt tárnak fel előttünk, és pedig annál 
szomorúbbat ; mert a mult idők eseményeiből okulhattunk 
volna. Nincsen kilátás a fenyegető vésztől menekülni, csak 
ha elég lelki bátorsággal bírunk az eddig megvetett ker. 
elvek hatásának ismét tért nyitni, sőt azt fokozni, s az állami 
kormányzatban, annak legfelsőbb gépétől, le a legutolsó, a 
legkisebbig ismét érvényesíteni ; ha szellemétől ismét át meg 
áthatni segítjük a családot, az iskolát, s minden intézmé-
nyeinket. Csak ez az egyedüli eszköz »a megmentésre. Lehet 
a végkitörés pillanatát mesterkélt uton egyideig elodázni, de 
teljesen megakadályozni nem lehet, csak azon eszköz által, 
melynek mellőzése képezi a baj forrását. 

Vajha azok, kiknek Isten után a nemzetek sorsa ke-
zeikbe van letéve, kikre a felelősség terhe sulyosodik, mél-
tányolni kezdenék a jövőben, a keresztény elvek hatásának 
erejét, és közreműködve az egyházzal, elhárítani törekedné-
nek a vészteljes felhőt, mely fejeink felett lebeg és minden 
pillanatban csapással fenyeget. Az egyház ugyan üldöztetik, 
vére száz sebből foly, de természetfölötti küldetésének öntu-
datában, valamint üldöztetése közepette nem felejtkezik meg 
az emberi nem jólétének munkálásáról, hanem megfeszített 
erővel törekszik feltartóztatni a hitetlenség által előidézett 
vészt : ugy bizonyára megkettőztetett erővel sietne, elfelejt-
kezve saját szenvedéseit, támogatni minden oly törekvést, 
mely a társadalmat ismét a keresztény alapelvekre fektetni, 
feladatául tűzné ki önmagának. E czélra irányozva jövőben 
működésünkéi, megmenekülünk, különben elveszünk. 

H ó m n. F r a n c z í a o r s z á g n a k u j k é p v i s e l ő j e 
a s z e n t s z é k n é l , ha csak a jelenlegi diplomatiai helyzet 
még egyszer, s nagy hirtelenül nem változik, de Corcelles ur 
lesz, Remusat ministernek, lia nem csalódom, rokona. Mind 
azon hirek, melyek eddig azt jelentették volt, hogy de Cor-
celles Rómát re infecta oda hagyta, többé kevésbé irányza-
tosak voltak. Corcelles még mindig itt van ; sőt mi több, 
elhagyván a Minerva czimü szállodát, magán lakást fogadott, 
mi talán mégis csak azt jelenti, hogy kilátása van, huzamos-
ban itt tartózkodni. 

A mint a dolgok ma állanak, de Corcelles el van tökélve, 
a szentszéknéli nagyköveti állást elfogadni. Hogy eddig is 
nem fogadta el, annak oka főleg abban keresendő, hogy ma-
gának a szentatyának szájából kivánt az iránt nyilatkozatot 
nyerni, miszerint az követté való kineveztetését óhajtja, 
vagy legalább is nagyon szívesen fogadandja. 

Megvalljuk, igen furcsa követelés bármely diplomata, 
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leginkább pedig de Corcelles részéről, kit a franczia nuntius-
nak hivatalos nyilatkozatai már régebben bizonyossá tehet-
tek az iránt, miszerint az ő kineveztetése a szent atyára nem 
fog kellemetlen benyomást tenni. Minek tehát neki különösen 
Romába jönnie, s ugyanezen kérdés iránt a pápát, ugyszól-
váu közvetlenül interpellálnia ? — ha csak nem azért jött, 
hogy ez által a szentszéket, ha lehet, ferde helyzetbe hozza ? 

Tegyük fel, hogy a pápa közvetlenül s egyenesen azt 
tanácsolta volna neki : fogadja el a neki szánt nagyköveti 
állomást : váljon nem azt lehetett volna-e akkor mondani : 
ime, a pápa maga nevezte ki azt, ki Francziaországot nála 
képviseli ? S nem fegyver leendett-e ez a franczia kormány 
kezében, melyet bármely perczben, ugyancsak a szentszék 
ellen fordíthatott? Bárminő nehézség adta volna elő magát, 
de Corcellesnek akár vigyázatlanságánál, akár talán épenség-
gel rosz akaratánál fogva, — mi nem tartozik egyenesen a 
lehetlenségek közé, miután csak a Mindentudó az, ki a szi-
veket és veséket fürkészi ; — váljon nem találkoztak volna-e, 
kik, midőn a pápa ily esetben kénytelen lecndett, Franczia-
országnak nála hitelesitett követe ellen panaszt emelni, ezt 
mondják vala : „íme ezzel a pápával nem lehet boldogulni ; 
még azzal a követtel sem tud megférni, kit maga választott 
magának.'" . . . Akkor aztán mi sem lett volna könnyebb, mint 
az ekként teremtett, kellemetlen helyzetet Visconti-Yenosta 
javára kizsákmányolni, azaz : megszüntetni a kettős képvi-
seltetést, feláldozván a vatikáni, nagyköveti állomást. 

Mind ennélfogva a szentatya de Corcelles sürgető kér-
déseire nem is felelt mást, mint, hogy nem adhatván neki 
semmiféle tanácsot, saját belátására kénytelen bizni ama 
kérdésnek eldöntését : váljon képes s hajlandó-e, mindazon 
terhek elvállalására, melyek jelenleg Rómában a franczia 
nagyköveti állással összekötvék. De Corcelles-t, kiről előkelő 
katholikus lapok azt állítják, hogy személyesen a legnagyobb 
tisztelettel és ragaszkodással viseltetik a szentszék iránt, 
s hogy a kérdések s feleletek ezen játéka nem is annyira ő 
általa, mint inkább a ravasz Thiers által indíttatott meg ; — 
de Corcelles-t, mondjuk, a pápának ezen felelete eleinte 
kissé megdöbbentette, miből aztán a hazautazásáról szóló 
hirek keletkeztek. Csakhamar azonban feltalálván a helyzet 
valódi kulcsát, a követségi nehéz kötelességeknek elvállalá-
sára határozta magát, egyedül Thiers részéről adandó azon 
Ígérettől tevén azt függővé, hogy jövőben hasonló esetek, 
mint az Orènoque-féle, nem fognak előfordulni többé, s hogy 
a franczia kormány el fog kerülni mindent, mi bármiképen 
is rovására lehetne azon tiszteletnek, melylyel a katholikus 
világ, egyháza látható fejének adózik. 

A franczia kormánynak végleges válasza ez ügyben 
mindeddig nem lett köztudomásúvá ; ugylátszik azonban, 
hogy de Corcelles csakugyan Bourgoing utódává leend. Az 
olasz forradalmi sajtó már is gyalázni kezdi, mi arra jogosit 
fel minket, hogy működésének nem épen bizalmatlansággal 
nézzünk elébe. 

Chile. A k a t h o 1 i c i s m u s il a k á l l a p o t a olyan 
minálunk, mely azt engedi mondanunk, hogy az eguadori 
után a mi köztársaságunk az, mely e tekintetben a legjobb 
reményekre feljogosít. A szentatya ezt jól tudja ; mert még 
mint fiatal pap, Muzzi, apostoli delegátusnak kíséretében 
több évet töltött itt, akkor, midőn Chile Spanyolországtól 

függetlenné tette magát, s midőn az uj államban számos bo-
nyolult viszonyt rendezni, s az egyháznak érdekeit biztosítani 
kellett. Ezért Pius a chilei népet még ma is nagyon szereti, 
mint ezt mindenki tapasztalhatja, ki innen Rómába jön ; mig 
viszont, köztársaságunknak legelőkelőbb családai, legelsők is 
a szentatyáhozi hű, gyakran tettleg is nyilatkozó ragaszko-
dásban és tiszteletben. 

Alkotmányunknak 5-ik czikkelye ekként hangzik: „Az 
államnak vallása a római-katholika, apostoli." Vöröseink 
huzamosb idő óta hasztalanul erőlködnek, e czikkelyt az 
alkotmányból kitöröltetni, népünk józan esze eleddig mind-
emez erőlködéseket meghiusitotta. Hasonlólag jártak azon 
jogtudósok is, kik amaz úgynevezett koronajogokat, me-
lyeket a hajdani spanyol kormány részint bitorolt, részint 
Róma engedélyénél fogva gyakorolt volt, a köztársasági kor-
mányra is átruházzák. Mind ennél fogva Chilében az egyházi 
s világi hatóság közt a legjobb egyetértés uralkodik, melynek 
létezése, s méginkább megerősítése körül az utolsó elnök d. 
Perez Joachim halhatatlan érdemeket szerzett. Midőn a pápa 
az egész földnek püspökeit egyetemes zsinatra Rómába meg-
hívta, akkor a kormány azt indítványozta, hogy a négy chilei 
püspöknek 20000 petos, körülbelül 40000 ft. utalványoztas-
sék az útra. Történt akkor, hogy a törvényhozó testületben 
öt vagy hat „liberális" képviselő nagyot szónokolt ezen indít-
vány ellen, „mivelhogy a pápa minden placetumnak s a kor-
mány legfelsőbb joghatóságának teljes kikerülésével", felhívá-
sával közvetlenül a püspökökhez fordult, s ezek époly köz-
vetlenül engedelmeskedni is szándékoznak. De a kormány 
erősen ragaszkodott indítványához, s egy fiatal képviselő, 
don Abdon Cifuentes oly jelesül czáfolta ama liberaliskodó 
urakat, hogy az indítvány, hat ellenében, valamennyi szava-
zattal elfogadtatott. Van-e • állam a világon, mely akkor 
nagylelkűebbnek, vagy csak ily nagylelkűnek is mutatkozott? 

Ezen esemény azonban csak egyik jele azon általános 
és őszinte tiszteletnek, melyben a papság Chilében részesül ; 
sőt azt merem mondani : nincs főváros a világon, melyben a 
klérus állása tiszteltebb, mint Santiago de Chilé-ben. A 
legelőkelőbb családok nagy megtiszteltetésnek veszik, ha 
paprokonuk van ; s viszont a legjelesebb papok épen a legelső 
családokból származtak. Ez persze oly dolog, mely a vörösök-
nek és a szabadkőműveseknek nem tetszik ; pedig mindkét 
fajból nálunk is elég van, s e fajok, törekvéseik- s eszközeikre 
nézve mindenütt egyformák. Számuknál még nagyobb amaz 
arczátlanság, melylyel mindenütt, legkivált a lapokban, elő-
térbe tolakodni iparkodnak. Szerencsénkre azonban a józa-
nabb párt számra és értelmességre nézve túlnyomó. Legújab-
ban külön egylet alakult oly czélból, hogy a forradalmi párt-
nak törekvéseit minden téren, legyen az a lapokban, a kép-
viselőházban, vagy bárhol, ellensúlyozza. Ezen egylet a leg-
szebben virágzik, s vöröseink működését győzedelmesen 
megakasztja. Az egyletnek tagjai „amigos del pais", az or-
szág barátainak nevezik magokat s egytől egyig tudományo-
san képzett, világi férfiak, kik nem szégyenlik nyíltan beval-
lani, miszerint katholikusok, s azok is maradni akarnak, s 
hogy kitűzött czéljok, az ország javát, felvirágoztatását s bol-
dogságát a katholika hitmeggyőződés s katholikus, országlási 
elvek alapján kieszközölni és biztosítani is. Az egylet rendes 
gyűléseket tart, melyeken tudományos és gyakorlati kérdések 
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tárgyaltatnak. E tárgyalások közül, már nem egy, részint fo-
lyóiratokban, részint önálló röpivekben napvilágot is látott, s 
általános tetszést is aratott. Az egylet működésének egyik 
kiváló eredménye az is, bogy sajtónkban a katholicismusnak 
ügye minden irányban jeles képviseltetésre talál. A „Revista 
catolica" czimű folyóirat, hittani, történelmi és bölcsészeti 
kérdéseken kivül, a napi, politikai ügyekkel is foglalkozik. Az 
„Independiente" határozottan katholikus, politikai napilap, 
mely igen jól szerkesztetik. Hasonlólag a Concepcion városá-
ban megjelenő „Liberdad catolica". Az „Estrella de Chile" 
— Chilei Csillag — czimü, szépirodalmi, közgazdászati és 
társadalmi folyóirat szintén a katholikus ügyet szolgálja, mig 
legújabban egy már régóta érezhetővé vált közszükségnek 
eléggé tétetett azáltal, hogy a „Messajero del pueblo" — 
„Hirnök"-ben egy jóirányu, népszerű hetilap keletkezett. Az 
itten szép számmal letelepedett németek a new-yorki, „Ka-
tholische Kirchenzeitung" czimü lapban igen hasznos olvas-
mányt birnak. 

A jelenlegi elnöknek neve don Federico Errazuriz. Di-
cséretére legyen mondva, hogy a liberálisok ki nem állhat-
ják őt. S ez természetes. Először is a santjagói érseknek 
unokaöcscse ; azután pedig fiait, horribile dictu, a jezsuiták-
nál nevelteti. Mielőtt elnökké lett, mi 1871-iki szept. 18-án 

• történt, egyideig Santjagó városának főpolgármestere, későb-
ben vallás- s közoktatásügyi, majd igazság-, legutoljára pedig 
hadügy-miniszter volt. Mint ilyen sz. Ignácz rendházában, 
esztendőnkint a vallás- s közoktatásügyi miniszterrel együtt 
lelki gyakorlatokat tartott, mi, mellesleg legyen mondva, az 
itteni előkelő férfiak közt épen nem ritkán előforduló eset. 
Mint elnök a jog és igazságnak rendithetlen előharczosa, s az 
egyháznak jóindulatú védnöke, mi által csak elnöki esküjének 
eme tételét teljesiti, melylyel a maga idején fogadta : „a ró-
mai-katholika, apostoli, szent vallást pedig mindenkor védel-
mezni, s minden tetteimet hozzá alkalmazni fogom !" 

íme egy szép kép Délamerikából, oly helyről, hova az 
Európában mindenütt zaklatott katholika egyház mint egy 
szép oazisra pillanthat. Irigységnek nincs itt helye ; hanem 
csak tiszta szivből üdvözölhetjük ama népet, mely az eszmék 
és elmék teljes romlottsága között, a köz- s magánlelkismeret 
tisztaságát megőrizni tudta. 

IRODALOM. 
„Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefelhagen. Frei-

burg, Herder'sche Verlagshandlung. VII. 596. pagg. 8. 1 Thlr. '27 sgr." 
(Folytatás.) 

Az egyeseknek életrajzai továbbá oly viszonyban kell, 
hogy álljanak egymással, miszerint az egyház egyetemes tör-
ténetének fonala az ő tevékenységök keretébe beillesztessék. 
Ezek nélkül birnánk ugyan a történelemből kiszakitott élet-
rajzokat, de nem az egyháznak, Isten ezen müvének, mely a 
szabadság és haladás, a felvilágosodás és jóllét igazi emel-
tyűje, életrajzokban kikerekített történelmét. 

Másodszor pedig az alakot illetőleg, az ilyen műben 
megkívántató, hogy a felhozottak nemcsak lehetőleg világos, 
összefüggő, rendszeres és vonzó előadásban tárgyaltassanak ; 
hanem, hogy az előtérbe hozott személyek szellemi egyéni-

sége, lényök jellenizetes vonásai, nemkülönben az idő, a mely-
nek folyamlására hatással voltak, való igazságban fejtesse-
nek fel. 

Csekély véleményünk szerint ezek a követelmények, 
melyeket elodázni nem lehet ; ezeknek életbe léptetésére kell 
az életrajzokban előállítandó történelem írójának, ha felada-
tának megfelelni akar, minden más előtt törekednie. 

Hogy Stiefelhagen, — mint fentebb mondók. — csak-
ugyan kellő gonddal (minőt a mű kitűzött czéljának fontos-
sága is megkíván) és figyelemmel volt ím ezen követelmé-
nyekre, eléggé mutatja azon (a botrányos férczművek helyett, 
a jóravaló olvasmányokat keresőknek növekedőben levő szá-
máról örvendetesen tanúskodó) elismerés, melylyel már a 
tizenegy év előtt, két kötetben először közrebocsátott müve 
részesült volt. 

Könyvirót müvének hasznos voltáról és szükségéről, 
kor- és czélszerüségéről tudvalevőleg mi sem győzhet meg 
inkább, mint az ujabb kiadást sürgetők léte. Pedig Dr. Stie-
felhagennál igy történt. A jelen második kiadás, mely csak 
többszörös megkeresésnek és ismételt felszólításnak gyü-
mölcse, mind tartalom ós alakban, mind kiilcsinben szembe-
tünőleg nyert. Az életrajzok, mintaképszerü rövidsége sza-
batos kereksóggel párosulva, előre is minden unalmat, mely 
annyi olvasmánynak árnyékát és rövid idő alatt bekövetkező 
halálát jelzi s okozza, száműzve, oly elevenek, jellemző esz-
mékben, oly gazdagok, hogy azokat itt-ott bátran történelmi 
forrásokul tekinthetni. Annyi körültekintéssel választvák ki, 
miszerint e szempontból alig hagy fenn a t. szerző valami 
kívánni valót. 

Kiválólag érti a t . sz., és ez is szolgál főképen, mint 
egyik fényoldal, ajánlására dolgozatának, életrajzaiban a 
komoly gondolatokra ébresztőt nemcsak az ecsetelt, de a 
megelőző és nyomban következő korból is olyképen egybe-
fűzni, hogy a tanulékony, a fentkelt eszmék nyomatékossá-
gát kellően értő és az érzéki léten messze tul sóvárgó, olva-
sóra nézve, sem valami fontosabb nem vész el, sem a törté-
nelmi összefüggés fel nem áldoztatik. 

Mutatványul állhatna erre több részlet. 
A sok közül veszszük a 233. és 242. lapokat, azon re-

ményben, hogy azok önállólag is felkeltik a t. olvasók érde-
keltségét. 

Amott a nagyszellemü és szilárdjellemü, a tizenegye-
dik század szomorú körülményei között a pápai trónra emelt 
VII. Gergelynek, kit a megcsökkent vallási tisztelet felújítása, 
a meglazult egyházi fegyelem rendbehozása, a papi méltósá-
got megillető hódolat emelése, szóval a vadság- és erkölcste-
lenségbe sülyedésnek lehető meggátlása, valamint a tulcsa-
pongó szenvedélyeknek korlátozása és a nyers erő hatalmas-
kodásainak fékezése foglalt el, áldásos (bármit mondjanak a 
mi, felvilágosultságukkal és szabadságszeretetökkel uton-utfé-
len kérkedő, de a katholicismus irányában azonkívül, hogy 
részrehajló és az igazságot arczul verő, még méltányosaknak 
lenni sem akaró, szóvivőink) életét és hatását mondja el a t. 
iró ; itt pedig sz. Bernát clairveauxi apát, — az egyház és 
annak igazai iránt lelkesült férfiú, — tüzes és elragadó szó-
nokról (f 1183), s messze kiható tevékenységéről beszél. 

(Folyt, kftv.) 
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VEGYESEK. 
— Megjelent és beküldetett : Weckstimmen für das 

katholische Volk. III. Jahrgang, 12. Heft: „Der Nationali tä-
ténschwindel" ; és: IV. Jahrgang 1. H. „Die Erscheinung in 
der Höhle von Lourdes," von Alban Stolz. Ezen vállalat, mely-
nek becsét, korszerűsége mellett azon körülmény is emeli, 
hogy az egyes röpiratok valóban népszerű irályban tart-
vák, bárki által nem csak élvezettel, de haszonnal is olvasha-
tók ; méltó figyelmet gerjesztett már a legszélesebb körök-
ben, s oly elterjedésnek örvend, minő katholikus vállalatnál 
eddig a legnagyobb ritkaságok közé tartozott. A legújabb, IV. 
évfolyam is igen érdekes és korszerű röpirattal kezdődik : a 
bold. Szűz, Lourdesban történt, csudás megjelenésének leírá-
sával, mely helyről, s az ott végbement rendkívüli esemé-
nyekről a lapok még most is folyvást írnak. E röpiratok, 12 
füzetből álló évfolyamának ára, postán, házhoz küldve 1 frt . 
o. é. Tiz példány után tiszteletpéld. jár. Nagyobb megrende-
léseknél megfelelő árelegendés. Megrendelhetni Sartori Ká-
roly könyvkereskedésében, Pesten, a városháztéren. 

— Bolanden Konrádnak, a német eredetiben 310,000 
példányban elkelt „Russisch" czimű elbeszélése magyarra van 
fordítva. Előfizetési ára egy példánynak 15 kr. ; 25 példány-
nak egyszerre való megrendelésénél 14 kr., ötvennek meg-
rendelésénél 12 kr. és 100-nál 10 kr. A netaláni szives meg-
rendelések Pécsre intézendők, Dworzsák János úrhoz, a pap-
növeldébe. 

— A porosz kormány legújabban azt követeli a pader-
borni megyének katholikus egyházgondnokságai- s plébá-
nosaitól hogy illető egyházaik vagyoni állapotának rész-
letes kimutatását, minél hamarabb, s minél rövidebb uton 
terjeszszék fel. Ezen illetéktelen inquisitorium ellen a 
püspök erélyesen tiltakozott, mig a felhívottak azt „tiszte-
lettel" félretették. 

— Nmlgu Haynald Lajos, kalocsai érsek ő exja, a kalo-
csai nőegyletnek, újévi ajándékul 200 ft. küldött. 

— A solothurni kantonban decz. 22. általános népgyű-
lés tartatott. Tárgyát amaz uj törvény képezte, mely szerint 
a papok ezentúl csak hat-hat évre lesznek megválasztandók ; 
a hat évnek letelte után pedig ujolag választás alá esnek. A 
kérdéses törvény 1000 szótöbbséggel fogadtatott el, a meny-
nyiben mellette körülbelöl 7000, ellene pedig 6000 szavazat 
adatott be. Mellette a protestánsok, ellene pedig a katholi-
kusok szavaztak. Szemben ezen eseménynyel a megyebeli 
katholikus papok egyezkedésre léptek egymás közt, melynél 
fogva arra kötelezték magokat, hogy senki közülök el nem 
fogadja a megválasztatást egy oly plébániára, mely az által 
üresedett meg, hogy a nép a most törvénynyé lett újólagos 
választás alkalmával a régi papot elejtette. 

— A sz. ferenczrendii apáczáknak münsteri anyaházá-
ban újév napján 81 társnő a háborúban tett kitűnő szolgála-
tokérti, királyi éremmel diszittetett fel. Ezt a közvélemény, 
tekintettel arra, mit a kormány épen most a jezsuitákkal 
tesz, általánosan annak jeléül veszi, hogy az emiitett apáczák 
jS nemsokára ki fognak űzetni Németországból. 

— A német jezsuiták, a jelenleg ellenök dühöngő ül-
dözés következtében számosan Európán kívüli missiókra 
küldetnek. Mint halljuk, eddig is már elutaztak : Braziliába 
öt atya és három rendtárs, Paraguayba egy rendtárs, Chilébe 
egy atya s két rendtárs ; Eguadorba három atya. Éjszakame-
rikába, s pedig a buffalói, hitküldéri állomásra tiz atya és 
kilencz rendtárs. Keletindiába kilencz atya és négy rendtárs. 
Algierba egy atya. Újév napján a német tartománynak 221 
tagja működött mint hitküldér. 

— Hogy a liberálisok nemcsak liberálisok, hanem go-
rombák is, azt régen tudjuk. Legújabb bizonyítékát ezen régi 
igazságnak a genfi kormány szolgáltatta, mely a pápai nun-
tiusnak a Mermillod-ügyben benyújtott tiltakozására nem is 
felelt. A nuntius ezért panaszt emelt a berni szövetségi ta-
nácsnál. Denique a liberalismus csak a zsidóság iránt, nem-
csak udvarias, hanem alázatos is. Ugy látszik, ebben tiszteli 
atyját ; — s igaza van. 

— A münsteri, női praeparandiának tanítványai eleddig 
a vasárnapi nagymise alatt bizonyos szent éneket szoktak 
elénekelni, mely igy kezdődik : „Minden bűnösöknek szigorú 
birája", s melyet az ottani nép századok óta ismert és meg-
kedvelt. Most egyszerre a kormánynak eszébe jutott, ezen 
egyházi éneket egyszerűen betiltani. Miért ? azt nem tudja 
senki ; ha csak azért nem, hogy tekintve, miszerint a társa-
dalom legfelsőbb rétegeiben is vannak néha, hallomás szerint, 
nagy bűnösök ; illetlennek látszott, hogy ekként az ezek által 
kormányzott nép, mintegy constatálni merné azt, miszerint 
a magasrangu bűnösök felett is áll még egy szigorú biró. 
Mint adalék a vallásszabadság- s a protestáns tolerantiához 
ezen kormányi tilalom nagyon érdekes. 

— Hallomás szerint első „ókatholikus püspök"-nek 
Reusch, bonni tanár, volna kiszemelve. Akkor Reinkensnek, s 
még néhány másnak okvetlenül ismét ujabb sektát keilend 
állapitaniok, hogy ők is lehessenek „püspökök." 

— Ugy látszik, hogy Fourniernek, Francziaország köve-
tének Viktor Emanuelnél is megingatva állása. Thiers ugyanis, 
hivcn eddig követett rendszeréhez, mihelyt egy nagyot ütött 
a pápán, legott egy kicsinyt üt Viktor Emanuelen is. Ezért 
kezdte most Fournier visszahivatásának kérdését szellőz-
tetni, ki tudvalevőleg az által okozta Bourgoing visszahiva-
tását, hogy az Orènoque-féle bajt előidézte, mely a franczia 
conservativ-katholikus pártra nagyon kellemetlenül hatott, s 
kevésbé mult, hogy nagy kellemetlenségeket nem okozott 
Thiersnekis. Fournier denique nagyon szószerinti értelemben 
veszi abbeli megbízatását, hogy Franczia- s Olaszország közt 
a jó egyetértést lehetőség szerint ápolja ; holott alig szenved 
kétséget, hogy Thiers, mint jó franczia elkeseredett ellensége 
a mai Olaszországnak, csakhogy ezt mint okos ember ezidő-
szerint még nem mondhatja ki nyíltan. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 316 ft. 85 kr. és 36 db cs. kir. arany, 1 
máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, s 1 db 
ezüstftos. 

Alsó-Szölnökről, Zsenilics plébános úrtól . . • 5 frt. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó a t a u t a l v á -
IÍ y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Az 1868. évi LIV. törvényczikk 22. §-a 
és a szentszékek illetékessége, eljegyzési ügyekben. — A ke-
reszténység s a közvélemény. — A porosz kormánynak leg-
újabb egyház-politikai törvényjavaslatai. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

* 

Az 1868. évi LIY. törvényczikk 22. 
§-a és a szentszékek illetékessége eljegyzési ügyekben. 

(Vége.) 

A házassági ügyekben ugyanis mindig szigorú 
különbséget kell tennünk a házasság szentségi ol-
dala t. i. lényege, és ugyannak magánjogi oldala-
vagyis polgári következményei között. Az elsőt 
illető kérdések, természetüknél fogva az egyházi 
törvénykezés alá tartoznak, niig a polgári jogkö-
vetkezmények természetszerűleg az államot illetvén, 
csak ennek megegyeztével s megbizásából intéztet-
hettek el az egyházi bíróságok által. Ha tehát az 
állam a házassági ügyek feletti törvénykezést ismét 
kezeibe akar ja venni, ezt csakis a polgárjogi követ-
kezményeket illetőleg teheti, mig a házasság lénye-
gét illető kérdések természetszerűleg, s az állam 
engedélye nélkül is, az egyház által intéztetnek el 
s az állam azokat jogbitorlás nélkül a maga ható-
sága alá nem rendelheti. Ezen kérdésekre nézve az 
államnak rendelkezései legfelebb annyiban jöhet-
nek tekintetbe, a mennyiben meghatározzák : vál-
jon közreműködik-e az állam az egyházi hatóság 
rendeleteinek végrehajtására a maga karhatalmá-
val vagy sem ? Azért, midőn mi a kérdést ekként 
feltettük : mely házassági ügyek tartoznak az LIV. 
t. czikk szerint az egyházi biróságokilletősége a lá? 
— nem e törvény engedélyétől tételeztük fel a 
szentszékek jogosultságát bármely, még a házasság 
lényegét érintő ügyben is, törvénykezést gyako-
rolni ; hanem azon kérdésnek adunk kifejezést : mely 
házassági ügyekben bíráskodhatnak a magyarországi 
szentszékek ugy, hogy a polgári hatóság köteles legyen Íté-
leteik végrehajtásához karhatalommal is hozzájárulni? 

Ezek különben oly elemi dolgok, melyek mindenk 
előtt ismeretesek, s csakis félreértések elkerülése 
végett tar tot tuk szükségesnek felemlíteni. 

Tekintsük mindenek előtt az eljegyzési ügye-
ket, melyek a gyakorlatban csaknem naponkint 
előfordulnak s a szentszékek illetőségére nézve mái-
számtalan kifogásra, vitára és confusióra alkalmat 
adtak. Indithatók-e általában a 22. §. szerint a szent-
széknél eljegyzési perek? 

Kőnek, „Egyházjogtan"-a harmadik kiadásá-
ba n (564. 1.) e kérdésre határozottan tagadó felele-
tet ad, szerinte akár az eljegyzés jogérvényére, akár 
a vagyoni kérdésekre vonatkozó perek a polgári bí-
róság elé tartozván ; hivatkozik a semmitőszék 
egyik elvi határozatára is, mely szerint ily perek 
300 ft. erejéig a sommás, különben a rendes biróság 
elé tartoznak. 

Azt hiszszük azonban, hogy e vélemény ily 
terjedelemben s ily feltétlenül formulázva, helyte-
len és téves, mi annál sajnosabb, mert e könyv az 
egyetemen tankönyvül használtatván s ügyvédeink 
kanonjogi tudományának csaknem kizárólagos for-
rását és zsinórmértékét képezvén, .a lehető legna-
gyobb körben képes e helytelen felfogásnak érvényt 
szerezni. Ellenkezőleg mi azon véleményben va-
gyunk . hogy az eljegyzési ügyekben is különbséget 
kell tenni az eljegyzés érvénye és jogkövetkezmé-
nyei közt, s az első kérdés megitélése minden esetre 
az egyházi bírósághoz tartozik. 

Hogy mit tanit az egyház az eljegyzésre 
nézve, határozottan és világosan ki van fejezve az 
„Auctorem fidei" 58. ') és a Syllabus 74. tételé-

') „Propositio, quae statuit sponsalia proprie dicta 
actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebran-
dum disponit, eademque civilium legum praescripto omnino 
subiacere, — quasi actus disponens ad sacramentum non 
subiaceat sub hac ratione iuri ecclesiae : Falsa, iuris ecclesiae 
quoad effectus etiam e sponsalibus vi canonicarum sanctionum 
profluentes laesiva, disciplinae ab ecclesia constitutae dero-

6 
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ben. 2) Az egyház tana felől tehát kétség nem lehet, 
s csak az a kérdés : váljon a 22. §. szerint a szent-
székekhez tartozik-e az eljegyzés jogérvénye feletti 
bíráskodás? Mi azt hiszszük, hogy igen. 

Tekintve a törvény szellemét, első pil lanatra 
lá t juk, miszerint alapelve a házassági ügyek fel-
osztásánál az volt, hogy a lényeget és belső érvényt 
illető kérdések az egyházi, a magánjogi következmé-
nyek pedig a polgári bírósághoz tartozzanak. Az 
eljegyzést ugyan nem említi, mi épen bizonyítéka 
e törvény hiányos és elhamarkodott voltának ; de 
miután az eljegyzés, mint a házasságra előkészítő 
cselekmény, a házassághoz tartozik., feltehető, hogy 
a „házassági perek" kifejezése alá a törvényhozó az 
eljegyzési ügyeket is bele foglalta, annál is inkább, 
• mivel tüzetesen sehol sem tétetik ezekről említés. 

Ez azonban csak merő feltevés, mely bármi 
valószínűséggel bírjon is, a törvény magyarázatá-
nál egyedül döntő nem lehet. De magában a tör-
vény szövegében is elegendő támpontot találunk 
arra, hogy fentebbi álli tásunk igazságáról meggyő-
ződhessünk. 

A 22. §. határozott szavakkal a szentszékek il-
letősége alatt hagyja azon házassági pereket, me-
lyek a házassági kötelék érvényességét, és akár 
az ideiglenes elválást, akár a végképi felbontást 
tárgyazzák. Melyek pedig azon kérdések, melyek a 
nevezett ügyek tárgyalásánál kiválólag tekintetbe 
kell, hogy jöjjenek, melyeknek helyes megítélésé-
től függ, akár az érvényesség eldöntése, akár az 
elválás, s melyeknek azért, mint a perek tulajdon-
képeni substratumainak szükségkép azon biróságok 
illetősége alá kell esniök, melyek a nevezett ügyek-
ben illetékesek ? Nemde a bontó és tiltó házassági 
akadályok? A házassági perek tulajdonképen az 
akadály létezése vagy nem létezése körül forognak, 
a 22. §. szerint tehát a házassági akadályok tárgya-
lása és megitélése a szentszékekhez tartozik. 

Ámde az eljegyzés csakugyan házassági aka-
dály ; mint köztisztességi akadály bontó, a többi 
esetben pedig tiltó jelleggel. Következőleg, ha a 
házassági akadályok létezése vagy nem létezése, 
azaz benső lényege feletti ítélet a szentszékhez tar-
tozik : világos, hogy ugyancsak a 22. §. szerint az 

gans (Damn. syn. Pistor. „De sponsalibus et matrimonii)." 
Libell. memor. circa sponsalia etc. §. 2.) 

2) Caussae matrimoniales et sponsalia suapte natura 
ad forum civile pertinent. Erről igen jól értekezik Tosi „Vor-
lesungen über den Syllabus errorum" sat. czimü munkájában, 
Bécs, Braumüllernél 1865 ; 201 s k. 1. 

eljegyzések érvénye vagy érvénytelensége feletti 
bíráskodásra is csak a szentszékek illetékesek. To-
vábbá az is bizonyos és senki által kétségbe nem 
vonható, hogy a püspöknek joga van, többféle okból 
valakit házassági tilalom alá vetni ; ezen többféle 
okhoz tartozik pedig egy harmadik személylyel 
kötött eljegyzés is. Ha tehát a püspökezen okból vet 
valakit házassági tilalom alá, s ez a tilalom alól 
felmentetni óhajt : hol tárgyalandó ez ügy, hol Íté-
lendő meg a tilalom okának, vagyis az eljegyzésnek 
érvénye vagy érvénytelensége, ha nem a tilalmat 
kimondó püspök fórumán, azaz a szentszék előtt ? 

Természetesen, midőn a szentszékeknek az el-
jegyzések feletti illetőségét vi tat juk, csak azon kér-
dést ért jük, mely az eljegyzés érvényessége iránt 
támasztatik. Minden más, az eljegyzésből származó 
jogkövetkezmény, mint a jegyajándék, bánatpénz, 
kötbér, a gyermekágyi és gyermektartási költség 
megitélése, jelenleg a polgári törvényszékhez tarto-
zik; de ez a 22. §. szellemében ezen kérdések felett 
nem Ítélhet, mig az eljegyzés érvénye vagy érvény-
telensége a szentszék által bíróilag meg nem álla-
píttatott. Ezen felfogás mellett tanúskodik a gya-
korlat is ; én legalább több esetet tudok, hogy a 
polgári törvényszék az eljegyzési követelések iránti 
keresetet, az eljegyzés érvényének megállapítása 
véffett előbb a szentszékhez utasitotta. 

Mindezekből, ugy hiszem, eléggé kitűnik, hogy 
a szentszékek a 22. §. szerint is joggal bíráskodhat-
nak eljegyzési ügyekben. A többi felemlített s a 22. 
§-ban névszerint elő nem sorolt ügyek a gyakor-
latban ugyan ri tkábban fordulnak elő, de mivel 
mégis előfordulhatnak, szükséges azok illetékes bí-
rósága felől is tisztába jönnünk. Jelenleg azonban 
legyen ennyi is elég ; a többi kérdés megvilágítását, 
valamint más vallásügyi törvények hiányainak 
felderítését, egy másik czikkre hagyjuk . 

Csiky Gergely. • 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás) 

A közvélemény elmélete ugyanazon talajon nőtt fel, 
melyen általában a liberális rendszer, melynek egyik kiegé-
szítő részét képezi, t. i. a materialisticus világnézleten. A 
közvélemény, mint láttuk, elvileges tagadása az örök és vál-
tozhatlan alapelveknek és törvényeknek, ezeknek a nyilvá-
nos életben és a nyilvános intézményekben érvényesülniük 
kellene. A transcendentalis elvek- és törvényeknek elvileges 
tagadása azonban lehetetlen mindaddig, mig csak az anyagi 
felett egy fensőbb, transcendentalis rendet, mig a világ felett 
kormányzó Istent ismerünk el. Mert, ha ezen praemissák 
adva vannak, akkor azon következmény elutasithatlan, hogy 
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ama magasabb, az Isten által alkotott rend, fensőbb, transcen-
de ntalis elveken nyugszik és fensőbb, transcendentalis törvé-
nyek által szabályoztatik. Az elvtelenség csak akkor, és oly 
feltétel alatt emelhető elvvé, ha előbb minden fensőbb, ter-
mészetfeletti rendről lemondtunk, ha előbb az Istent és a 
gondviselést megtagadtuk. Csak is az istentagadó, anyag-
elvi világnézlet szülheti e gyümölcsöt, de szükségképen kell 
is szülnie azt ; mert, ha minden csak anyag, akkor nem léte-
zik erkölcsi világrend, következésképen nem léteznek többé 
erkölcsi elvek és törvények, s ezeknek minden emlegetése és 
hirdetése merő esztelenség. Akkor a társadalmi életnek min-
den nyilatkozata és alakulása, akkor minden nyilvános intéz-
kedés csupán csak a vak esetnek mulandó eredménye, mely 
jön és megy anélkül, hogy valamely fensőbb eszmével vagy 
fensőbb törvénynyel, bármiféle összefüggésben állana, hanem 
mely létét az ingadozó, változékony közvéleménynek köszöni, 
következőleg ezzel áll és ezzel bukik. 

Mik azonban következményei a közvélemény ezen iste-
nitésének és annak, hogy ilyképen absoluttá tétetik ? Min-
denekelőtt is az ő uralma alatt jellem többé nem képződhe-
tik. A jellemnek, mint fentebb láttuk, mindenekelőtt szilárd, 
változhatlan alapra van szüksége, ilyen nélkül jellem nem is 
képzelhető. A közvélemény azonban ily alaptételeket nem 
tűr, hanem ellenkezőleg, azokat egyenesen kizárja. A közvé-
lemény elmélete tehát csak általános jellemtelenséget szül-
het és tényleg a liberális világban máris óriási aratást tar-
tott. Altalános a panasz, hogy napjainkban jellemet Diogenes 
lámpájával is hasztalanul keresünk. Nyilatkozzanak bár a 
liberális lovagok és ezeknek követői ma egész határozottság-
gal valamely maxima mellett ; biztosítsanak bár, hogy készek 
érette, „javaikat és véröket feláldozni" : — holnap már, lia a 
közvélemény szele megfordul, megtagadják mindazt, amiért 
tegnap rajongtak és épen oly „bátran és áldozatkészen" 
állanak a mellé, amit most a közvélemény rájok tukmál. A 
liberális mestereknek és legényeknek még oly nagy szájhős-
ködésében sem lehet bizakodni ; aki rájok támaszkodnék, 
már kezdetben el lenne veszve. Nem tulozzuk a dolgot. Aki a 
legutóbbi években ezen emberek eljárását figyelemmel ki-
sérte, czáfoljon meg bennünket, ha tud ! És mégis senki sem 
tud többet beszélni, a jellemszilárdságról, a lelki nagyságról, 
mint a liberalismus e fogadott fiai és kegyeltjei. Kimondha-
tatlan undorral kell eltelni mindenkinek e nyomorult faj 
iránt, ha tetteit szavaikkal összeveti. Ma „hosannát" kiálta-
nak, holnap „a keresztre" ; és ezt nem azért teszik, mintha 
ujabb okok által ellenkező meggyőződésre kényszeríttetné-
nek, hanem egyedül azért, mert a közvélemény és ennek szol-
gája, a sajtó az ellenkezőre ugrottak által. Midőn egy szel-
lemd#s férfiú a liberális sajtót, amennyiben a közvélemény 
képviselőjének tartatik „elbutitási gépnek" nevezte, ez által 
az igazságnak csak felét mondta ki ; hozzá kellett volna még 
tennie : hogy az az általános jellemtelenség elterjesztésére 
alapított intézmény és ekkor jellemzése teljes leendett. 

És minő gyümölcsöket terem a liberális közvélemény 
absolutismusa magára a társadalomra nézve ? Itt nem szüksé- • 
ges sokat okoskodnunk, e gyümölcsöket saját szemeinkkel 
szemléljük. A közvélemény a páholy által kormányzott libera-
lismus eszköze, hogy általa saját velleitásait keresztülvigye és 
önkényü uralmát megalapítsa. És ez neki tényleg sikerült is, 

a társadalom kárára és romlására. Megtámadták a közvéle-
mény által a különböző rendek történelmi osztályozását és e 
szervezeten patkánymódra addig rágódtak, mig az egészen 
széthullott, minek következtében a társadalom organismusa 
felbomlott és a parányok alaktalan tömegévé szétszóródtak. 
És ez volt, amit elérni akartak, t. i., hogy igy a történeti 
rendek romjain, a tőke liberális uralmát megalapítsák. Meg-
támadták a közvélemény által mind azon törvényeket, melyek 
a népet az uzsora vampyrja, nem különben a „pénzerőknek" 
lelkismeretlen eljárása ellen védelmezték, és a népvagyon 
kiszivattyuzását megakadályozták. És ez is sikerült ; ama 
törvények eltöröltettek és ezáltal a szegény munkás nép véd-
telenül áldozata lett, a keresztelkedett és nem keresztelke-
dett zsidóknak, kik zsirját szívják ki a népnek és azt a nagy 
tőke győzelmi szekerébe fogják, hogy azt mindig nagyobb 
fény és gazdagsághoz vonják. 

Megtámadták a közvélemény által a nyilvános tekin-
télynek isteni felliatalmaztatását ; a közvélemény és sajtója, 
lelketlen és szenyes gúnyban tört ki az „isten kegy elm é-
bőli" hit ellen, hogy megfoszsza hitelétől és a benne való 
hitet elnyomja, mind a kormányzók-, mind a kormányzottak-
ban. Ez is sikerült. Az uralkodók eldobták magoktól a hitet 
isteni felhatalmaztatásuk felől, túltették magokat azon meg-
győződésen, hogy hatalmukat Istentől nyerték s e helyett a 
liberális párt szolgáivá lettek ; ez ült be a hatalom székébe 
és a fejedelmek részére nem maradt egyéb teendő, mint ezen 
párt akaratát és terveit szentesíteni, végrehajtani. Ezáltal 
azonban a nép is elvesztette azon hitet, hogy fejedelme Isten 
kegyelméből uralkodik, és most a helyett, hogy Istentől erre 
felhatalmazott fejedelemtől kormányoztatnék, mihez joga 
van, oda van dobva egy istentelen párt kényuri uralmának, 
mely nem a nép javát, hanem saját érdekét törekszik előmoz-
dítani. Megtámadták a közvélemény által a községek és tes-
tületek autonómiáját, azoknak saját körükben szabad moz-
gását, és századok óta élvezett jogi szokásukat. A czélt itt is 
elérték. A községek és testületek autonómiája meg van sem-
misítve, szabadságuk tönkre téve. A végtelenbe lehetne foly-
tatni elősorolását azon gyümölcsöknek, melyeket a liberális 
közvélemény uralma, a nép és a társadaloni számára termett. 
Valóban nem csuda, ha a munkás nép alsóbb rétegeiből egy 
másik közvélemény emelkedik ki, és a kétségbeesés bátorsá-
gával fenyegető karját azok ellen emeli, kik a liberalismus 
közvéleményét a társadalomra ráerőszakolták. Nem csak a 
liberalismus, hanem az ő szülöttje, a socialismus is, megcsi-
nálta már saját közvéleményét. Atyjától igen jól megtanulta, 
miképen kell ezt csinálni, hanem azon közvéleménynek, me-
lyet a socialismus csinált, nem csak semmi rokonsága sincsen 
szülőjével, sőt ellenkezőleg, a legnagyobb gyűlölet és ellen-
ségeskedéssel áll vele szemben. Arról van ugyanis most már 
a szó : melyik lesz a kettő közül végtére is a győztes. Amint 
a körülmények állanak, alig szenved kétséget, hogy a socialis-
ticus internationale által csinált közvélemény győzni, és a 
liberalismus által felerőszakolt közvélemény leveretni fog. 
De mily erős megrázkódtatáson fog ezáltal a társadalom ke-
resztülmenni, mily mély sebek fognak rajta üttetni, mennyi 
rom fog mindenfelé felhalmozódni és maga alá temetni a né-
pek jólétét és boldogságát, — ezt ma csak sejteni, de kimon-
dani még nem merjük ! (Folyt, köv.) jj 
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A porosz kormánynak legújabb egyház-politikai törvény-
javaslatai. 

Pest, jan. 15. Bismark kormányának legutolsó római 
képviselője nem volt sem több, sem kevesebb, mint valóságos 
— honvéd-hadnagy. Stumm ur, igy hitták eme vitéz diplo-
matát, a pápa legújabb alloeutiója folytán oda hagyta a szent-
várost, anélkül, hogy abból eleddig nagyobb szerencsétlenség 
származott volna ; sőt azt mondhatjuk, hogy Bismark már 
nem is tehetett okosabbat, mint hogy hadnagyát haza szólí-
totta. Azon rendszer mellett, melyet több, mint egy esztendő 
óta a katholika egyház irányában követ, kormányának a 
szentszéknél való képviseltetése több mint jelentőség nélküli 
dolog, hanem egyenes insolentia, folytonos guny azok ellen, 
kiket minden rendelkezésére álló eszközökkel üldöz és el-
nyom. Megvalljuk, hogy nézetünk szerint, Oroszország e 
tekintetben sokkal több tapintatot s becsülettudást tanúsí-
tott, mint a „jó erkölcsöknek s az isteni félelemnek" biro-
dalma ; amennyiben azóta, hogy a szentatya Mayendoríf bá-
rót szobájából kiparancsolta, azaz, mióta a lengyel katholi-
kusokat üldözni és kiirtani kezdte, legalább nem alkalmat-
lankodott többé a pápának holmi ambassadeur-ekkel, kiknek 
egyedüli feladatuk az, az elkövetett, hivatalos gonoszságokat 
hivatalosan tagadni, azaz, az erőszakot és igazságtalanságot 
a hazugságnak rongyos leplével befödni. 

Stumm ur tehát elhagyta Rómát. A diplomatiai össze-
köttetés megszűnt, és a háború indult meg. Mert semmi 
egyéb, mint nyilt irtóháboru az, mi a porosz kormány leg-
ujabbi, egyház-politikai törvényjavaslatainak tartalmát, értel-
mét képezi. Ha ezen, részint az egyházi büntetések módjára 
és határaira, részint a kath. papságnak oktatására és neve-
lésére, részint pedig azon feltételekre vonatkozó törvényja-
vaslatok, melyek alatt ezentúl kath. papot bármiféle állásban 
alkalmazni szabad ; — ha e javaslatok törvény erejére emel-
tetnek, akkor Poroszországban oly állapot álland be, mely 
zavar, baj, súrlódás, sőt nyilt összetűzés és a lelkismeretek 
szorongattatása dolgában párját ritkítja a történelemben. Az 
állam e törvények által egyszerűen nem létezőnek dekre-
tálná a kath. egyházat ; mivel pedig ezen egyház mégis csak 
létezik ; sőt Istennek segítségével még tovább is létezni szán-
dékozik, mint az egész porosz állam ; — ebből következik, 
hogy e javaslatoknak törvényekké való emelése, a leghevesebb 
vitáknak és egyenetlenségeknek szolgáland kiinduló pontul ; 
mert ily törvényeknek bármily társulat általi elfogadása 
azonos lenne saját halálitéletének aláírásával. 

Adjuk a szót egy protestáns írónak. Schrötter bárónak 
tollából egy igen jeles röpirat fekszik előttünk, melynek szer-
zője, mint protestáns, de egyszersmind mint jogtudós mérle-
gelvén a szóban forgó törvényjavaslatokat, a következő ered- " 
menyre ju t : „Vau a javaslatban egy szakasz — a 2. §. — 
mely ekként hangzik : ,Nem szabad fegyelmi eljárást megin-
dítani, vagy büntetést megszabni, avagy e kettőnek bárme-
lyikét közhírré tenni oly cselekedetért, melyre az illetőt az 
államnak törvényei, vagy a hatóságnak rendeletei kötelezik. 
Époly kevéssé szabad ilyenekkel fenyetődzeni, avagy ilyene-
ket megszabni s közhírré tenni oly czélból, hogy ezáltal va-
laki a fentjelzett cselekedetek bármelyikének végrehajtásától 

elijesztessék' ; — e szakaszról csak annyit mondhatok, hogy 
oly követelést tartalmaz, minőt semmiféle egyház, semmiféle 
felekezet, legkevésbé pedig a keresztény egyház el nem is-
merhet, el nem fogadhat soha. Ilyféle törvény az állami min-
denhatóságnak legkendözetlenebb, mondjuk ki egyenesen : 
legdurvább proclamatiója, mely az emberek akaratát az Isten 
akarata fölé helyzi." 

S igaza van. E törvényjavaslatoknak rövid értelme ez : 
ha az állam valamit parancsol, amit az egyház tilt, akkor a 
keresztény polgár köteles egyházának hátat fordítani, s az 
államnak engedelmeskedni. Ilyes valamit a keresztény állam, 
mióta létezik, soha sem követelt alattvalóitól. A porosz kor-
mányé azon szomorú dicsőség, hogy mint első lépett azon ös-
vényre, melyen eleddig csak a Nérók és Diokletiánok nyomdo-
kait keresni és találni szoktuk. Háborút indít a keresztény 
egyházak, a keresztény lelkismeretek ellen. 

A keresztény egyházak ellen mondjuk ; mert ezen nyilt 
üldözésnek kihatásai a protestáns felekezeteket sem fogják 
megkimélni. Ott is vannak még, ha kisebb számmal is, mint 
a katholika egyházban, oly jellemek, kik a törvényeknek 
erkölcsös- s ennélfogva kötelező voltát a keresztény lelkis-
meret szempontjából mérlegelni szokták. Ezeknek is majd 
bajuk lesz ama mindenható állammal, mely a 19. században 
a rabságnak legborzasztóbb nemét meg akarja honosítani 
Európának polgárisult népei közt : a meggyőződés, a lelkis-
meret rabságát ! 

Halljuk csak ismét Schröttert : 
„Minden keresztény felekezet, következőleg az evangé-

likus is, eme bibliai parancsot : ,adjátolt a császárnak, mi a 
császáré, s Istennek, mi Istené,' akként érti, hogy a császár-
nak, azaz a világi hatóságnak engedelmeskedni kell minden 
világi ügyben, amennyiben semmi sem parancsoltatik, mi az 
Istennek törvényeivel ellenkeznék. Ha ez utóbbi történnék, 
•ekkor nem szabad többé engedelmeskedni ; mert mindenek 
előtt Istennek kell adni, ami Istené : ez pedig a feltétlen en-
gedelmesség legszentebb törvényei iránt. Ez azon tétel, me-
lyen bármely egyház, következőleg az evangelika is alapszik ; 
s e tekintetben csak arra kell vigyáznunk, nehogy az igaz-
ságtalan hatóság irányában szükséges ellentállás, lázadássá s 
forradalommá fajuljon ; hanem hogy mindenkor az igazság 
őszinte hirdetésének s az ezért való szenvedésnek határain 
belül maradjon. Hol volna a keresztény egyház, ha az apos-
tolok s azoknak utódai, vagy ha a szent vértanuk, az akkori 
államnak eme tilalmának : ,nem szabad a keresztény hitet hir-
detni,' engedelmeskednek? Vagy mivé lett volna a keresztény 
egyház, ha az arian-hitü császároknak akarata érvényre jut ? 
Ugyanazon isteni gondviselés, s ugyanazon keresztény hithű-
ség, mely az egyházat akkor megmentette, megment-endi ma 
is!" . . . . 

Nem mondja, hanem igenis sejteti az idézett sorok-
nak szellemdus ii'ója, hogy a vallásgyülöletnek amaz ádáz 
szelleme, mely legujabbi kinyomatát eme törvényjavasla-
tokban nyerte, legkárosabban a protestáns felekezetekre 
fog majd hatni. Midőn minden állami pártfogolás, minden, a 
vallások egyenjogúságának folytonos rovására történt tá-
mogatás sem tudta a protestáns felekezeteket azon bor-
zasztó szellemi s anyagi chaosztól megmenteni, melyben 
máris vannak, s melybe naponkint mélyebben belesülyed-
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nek, mi lesz belőlök, ba amaz utolsó kötelék is szétszakad, 
mely e bomladozó kévét eddig ugy, a bogy összetartotta ? 
azon állami támogatást értjük, melyeta főconsistorium gyak-
ran élvezett, valahányszor már nagyon is istentagadó prédi-
kátorok ellen fellépni merészelt. Itt van Sydow esete, kit a 
consistorium letett, s kit a minister támogat. Ha az állam 
ily módon az istentagadókat védelmezni, az isteni igének 
hirdetőit pedig üldözni fogja ; akkor egy évtized alatt a né-
met protestánsoknak kilencz tizedrésze megszűnt kereszté-
nyeknek lenni, s a német protestáns „ egyház "-nak vége van. 

A katholicismust nem féltjük. Sokkal erősebb a benne 
lakozó isteni erő, semhogy egy oly államférfinak végma-
noeuvre-jei, kinek csillaga amugyis már letűnő félben van, 
nagyobb kárt tehetne rajta, mint hogy még egynehány tuczat 
névszerinti katholikus kiválik. De ezt hibásan is neveztük 
„kár"-nak, mert ily dolgot, ellenkezőleg, meg illenék kö-
szönni. Azokért pedig, kiket az üldözésnek kellemetlenségei 
legelső sorban érintik ; a vallásnak ezen hü bajnokaiért, hadd 
imádkozzunk, hogy legyen majd, ki érettünk is imádkozzék, 
midőn a sor maholnap ránk kerül. = 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
liées. Z á r á n d o k o l á s a s z e n t s i r h o z . A szent-

föld ügyeinek bécsi képviselősége (General-Commissariat des 
heil. Landes) a következő programmot küldi szét : 

A képviselőség, ő emja, a bécsi bibornokérsek kegyes 
engedelmével 1873-iki húsvétra zarándoklatot szervez Jeru-
zsálembe, melyben azonban csak férfiak, papok vagy világiak 
vehetnek részt, kiknek alaposabb tájékoztatására a követ-
kezők hozatnak köztudomásra : 

1. Az utazás a szónak teljes értelmében âZ y Si minek 
fentebb neveztük: zarándoklat. Inditó oka azon óhaj, ott 
imádkozni a Megváltóhoz, azon helyeken, melyeket kínszen-
vedése és feltámadása által megszentesitett, ez által megerő-
södni a hitben, Golgothán bűnbocsánatot nyerni, s uj szelle-
mi életre ébredni ott, hol az Isten fia bűneinkért szenve-
dett. Ez azon eszme, mely emez ajtatos zarándoklatra bir, s 
mely annak egész tartama alatt vezérelvünk kell, hogy legyen. 

Ezeken kivül az éberszemü figyelőnek elég alkalma is 
lesz, földtani s egyéb ismereteit szaporítani, mi szintén nem 
megvetendő nyereség ; de a vallásos czél és indok az első, 
mely következőleg mindenha előtérben áll. Az alólirott kép-
viselőség meg van győződve arról, miszerint e gondolat az, 
mely a zarándoklatban résztvevő urakat kivétel nélkül lelke-
síti ; minélfogva mindazok, kik az utazó társaságba felvétet-
nek, kötelességöknek tartandják, azon érzületnek, mely az 
utazókat zarándokokká teszi, külső magokviselete által is ki-
fejezést adni, s mindent, mi azzal bármiképen ellenmondás-
ban áll, kerülni s távol tartani magoktól. 

2. Minden résztvenni kivánó saját érdekében kéretik, 
hogy ebbeli szándékát legkésőbben februárhó 20-ig az alól-
irott képviselőségnél jelentse be, egyúttal pedig vezeték- s 
keresztnevén kivül, polgári állását, s lakhelyét is hozván 
ugyanennek tudomására ; mihez a világi urak részéről még 
szükséges, hogy katholikus létöket bebizonyitó, plebániahi-
vatali okmányt is csatoljanak. 

Az utazási dij legkésőbben marczius 2-ig beküldendő" 
Ezen dij, a Lloyd-gőzösön első helyen utazni kivánók részéről, " 
500 ftot ezüstben ; azok részéről pedig, kik második helyen 
utazni szándékoznak, 440 ftot tesz ki, ugyancsak ezüstben. 
Ebből fedeztetik : a) a leszállított menetdíj a gőzhajón, s az 
élelmezés ugyanott ; b) a tolmácsok, vezetők, teherhordók sat. 
bére ; c) a nyerges lovak és teherhordó állatok felfogadási 
költsége ; d) magán a szentföldön is, a lakás, élelmezés s 
egyéb esetleges kiadások, mint péld. borravalók stb. 

3. Szükséges, hogy a felvett utazótársak jókor útlevél-
ről is gondoskodjanak, melyet vagy Bécsben, vagy Triesztben 
láttomoztatni kell. Papok a misézési engedélylyel, szerzete-
sek pedig, elöljáróik obedientialis leveleivel ellátva legyenek. 

4. Ha volnának a résztvevők közt, kik a programmsze-
rűnél nagyobb utazást tenni kivánnának, ugy ennek mi sem 
áll útjában, csak hogy ily szándék még hajóra szállás előtt a 
Lloyd-társaságnak trieszti titkárságánál jelentendő be, avég-
ből, hogy az illető urak, az erre szükséges menetjegyeket azon 
50 perczentnyi dijelengedés mellett kapják, melyet a Lloyd 
a zarándokok számára, kedvezményképen megállapított. 

5. Oly egyének, kiket bejelentésök után felmerült, fontos 
okok az utazásbani részvételben akadályoznak, betétöket 
visszakapják. 

6. Legkésőbben marczius 13-án minden utazó a szent-
földi biztosnál mutatja be magát; avagy ugyanannak jókor tu-
mására hozza, ha Bécsnek elkerülésével egyenesen Triesztbe 
utazni szándékoznék. A társaság akkor a maga kebeléből egy 
elnököt, egy pénztárnokot és egy ellenőrt választ, és az uta-
zási betétekből alakult, közös pénztárt saját kezelése alá ve-
szi. A kiadások ezen pénztárból csak akkor kezdődnek, midőn 
a társaság Triesztben hajóra száll, s végződnek Alexandriá-
ban, midőn haza felé indulva, e városnak kikötőjét elhagyta. 
Akkor a pénztárnok beszámolván, a netaláni többletet az 
egyes utazótársaknak egyenlő részletekben visszaszolgáltatja. 
Néhány régebbi utazási napló, könnyebb tájékozhatás végett, 
kölcsönképen a társaságnak rendelkezésére bocsáttatik. 

7. Bécsből az indulás marczius 14-én, Triesztből 15-én 
délben történik. A tengeri ut jelenleg Corfut, Syrát, Smyrnát 
Rhodust, Cyprust és Jaffát érinti. Jaffából szárazon történik 
az utazás egészen Jeruzsálemig, hol a zarándokok az ausztriai 
hospitiumban lakást és élelmezést nyernek. E háznak rectora, 
egyetértve az utazótársakkal, kirándulásokat rendez Bethá-
niába, Jerichóba, a Jordánhoz és a holt tengerhez, valamint 
Emausba és Bethlehembe is. A városbeli szenthelyeknek lá-
togatása külön értekezletnek képezi tárgyát. Ugyancsak a 
rector ur, a szent hétben:, lelki gyakorlatokat is tart a zarán-
dokokkal. 

8. Jeruzsálemet april 17. elhagyva, a társaság Samarián 
keresztül Nazarethbe indul, a honnan ismét kirándulások 
rendeztetnek a Táborhegyre, Tiberiasba s a t . Innen a Car-
mel hegyen át Caifába megy az ut, hol april 25-én egy Lloyd-
gőzös vévén fel az utazókat, Port-Saidon át Alexandriába 
viszi őket, hova april 28-án érkeznek, s hol egészen május 
4-ig, mely napon Trieszt felé indulnak vissza, elég idejök 
marad, a pyramisokat, Cairót s a t . meglátogatni. Bécs, jan. 
1. 1873. A szentföld ügyeit képviselő, főbiztosi hivatal. 

Innsbruck. L i b e r á l i s e r ő s z a k o s k o d á s é s 
r a v a s z s á g ; ez az, a mivel manap a világ kormányoztatik, 
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s a minek működését a szegény tiroli nép is mindinkább 
érezni kezdi ; sőt azt mondhatnók : ez idő szerint nagyobb 
mérvben, mint a birodalomnak egyéb tartományai, mivelhogy 
Tirol, a katholikus Tirol, kiválóan fájó szálka a páholy libe-
rálisainak szemében, amiért nem is mulasztanak el egy alkal-
mat sem, hogy a gyűlölt „clericalisok"-ra, ha szerét tehetik, 
jót ne üssenek. Ilyen alkalmat, nem régen kevésbé mult, 
hogy nem találtak. Egy Angelini nevü kisasszony ugyanis 
azon szándékkal viselteték, hogy városunkban saját s néhány 
hasonírányu s lelkületű barátnéja számára, egy kis zárdát 
alapítson. Erre a mi liberális korunkban, természetes, hogy 
lehetetlen volt, azon engedélyt megnyerni, melyre a „szabad" 
egyháznak a szabad államban okvetlenül szüksége van. Tehát 
másként kellett a dolgot kezdeni, s pedig ugy, hogy Angelini 
kisasszony egyszerű építkezési engedélyt kért a városi ható-
ságtól. Ezt ugyan nemlehete megtagadni tőle, mindazonáltal, 
hogy „bölcs" melléknevének megfeleljen, a hatóság, mely 
sejtette, miszerint a kisasszonynak az építendő házzal „titok-
szerű" czéljai vannak, kikötötte, miszerint azt soha sem sza-
bad zárdává átváltoztatni. Ily feltételek szabására ugyan 
nincs joga a magistratusnak ; de manap, mi ne szabadna egy 
liberálisnak, egy katholikus ellenében ? Angelini kisasszony 
mindazonáltal a házat felépitette, s már huzamosb idő óta, 
néhány ajtatos szűznek társaságában ott is lakik, egyedül a 
legfenségesebb oltári szentség folytonos imadásának szentel-
vén a szabadon keletkezett kis társaságnak egész idejét. Egy 
ideig csak hagyták őket, mig végre a következő nemes, való-
ban liberális cselfogás lőn, bár eddig hasztalanul megkí-
sértve. Egyszerre csak egy bizonyos Pénz nevü nő jött Ange-
lini kisasszonyhoz, s egészen meghatottan, majdnem könyek 
közt, egy igen jól betanult, hosszadalmas históriát beszélt el 
neki, egy protestáns vallású, hamburgi születésű leányról, 
mely nagyon szeretne a katholika vallásra térni, s azt legszí-
vesebben, a folytonos szentségimádás házában tenné. Csak 
egy akadály van, az tudnillik, hogy e jó leánynak szülei, 
ebbeli üdvös tervének foganatosítását minden áron meggá-
tolni törekedvén, a leánynyal felette kegyetlenül bánnak, 
ugy, hogy az kétségbeesésében Penznéhez fordult, arra kérve 
őt ; jöjjön segítségére. Penzné menne is, de — nincs pénze ! 
Erre Angelini kisasszony, szive jóságában azon nagyon is 
megbocsátható hibát követte el, hogy a hazugságot igazság-
nak vévén, Penznének 25 ftot adott, melylyel ez rögtön odább 
is állott, de nem, hogy Hamburgba utazzék, hanem hogy a kis-
asszonyt a polgármesteri hivatalban feladja, mint a ki őt 25 
fttal egy protestáns leánynak megszöktetésére felbérelni, 
illetőleg megvesztegetni akarta. A polgármester mosolyogva 
felvette vele a protocollumot, s aztán komoly hivatalos képet 
öltvén, megindította a keresetet Angelini kisasszony ellen. 
De hiába keresett ; mert nem talált semmit, ü polgármester-
sége a legnagyobb furfanggal sem volt képes szöktetési kísér-
letet kideríteni, sőt az egészszel époly nevetségessé tette 
önönmagát, mint az egész képviselő-testületet, mely ezen 
ügyben napokig folytonosan ülésezett. De az, hogy ily tisztes 
testület nevetségessé tegye magát, époly kevéssé feltünnő, 
mint ama másik mozzanat, hogy a liberális sajtó az egész 
Angelini-idény alatt, mázsa-számra fogyasztotta az „erköl-
csös felháborodás"-! De mind hiába ; nem csak, hogy semmi 
ürügy sincs akár Angelini kisasszony, akár a „titokszerű" 

ház ellen hivatalból eljárni ; hanem a kisasszony ezenfelül 
még Bécsbe is utazott, hogy ottan a polgármesteri önkény 
ellen óvást tegyen. 

Valamivel bonyolultabb az úgynevezett Malfatti-ügy. 
Az e nevet viselő nevelő-intézet, mely iskolatestvéreknek ve-
zetése alatt állott, deczember vége felé egyszerre csak hely-
tartósági rendelet következtében bezáratott, állitólagosan 
azért, mert egyes tanitók erkölcstelen cselekedeteket követ-
tek el tanítványaikkal. Más országban, melyben nem a zsidók 
és a szabadkőművesek uralkodnak, 'ily esetben azt tették 
volna, hogy a bűnöst, ha van ilyen, kiderítik s megbüntetik, 
az ártatlanokat pedig békén hagyják. Nem igy minálunk. 
Egy még be nem bizonyított denunciatio következtében az 
intézet feloszlattatik, a testvérek szétüzetnek, s a gyerme-
keknek ideiglenes ápolását egyelőre a városi hatóság ellen-
őrizi, mig t. i. az illető szülők gyermekeiket haza nem 
viszik. A mint a liberális lapok beszélik, eddig már két test-
vér hallgattatott ki, mig a harmadik, kit a legnagyobb gyanú 
terhel, már huzamosb idő óta, nem csak a várost, hanem a 
társulatot is odahagyta, mi, lia igaznak bizonyul, legfelebb 
annak jelét képezné, hogy elöljárói őt elbocsátották. De akkor 
is, miként lehet és szabad civilizált országban, egy bűnös 
miatt, harmincz ártatlant sújtani ? azt csak liberális jogász 
magyarázhatná meg ; feltéve, hogy az egész dolog nem valami 
Ubryk Borbála- vagy páter Gabriel-féle szemtelen humbuggá 
foszlik szét, mi tekintve jelenlegi viszonyainkat épen nem 
lehetetlen. 

Itóma. A f r a n c z i a n a g y k ö v e t s é g n e k k é r -
d é s e , mint halljuk, végkép el van intézve az által, hogy de 
Corcelles e hó 9-kén, miután ő szentségének miséjén jelen 
lett volna, ez előtt hivatalosan kijelentette, miszerint a római, 
nagykövetségi állomást elfoglalja. E ténynek hivatalos köz-
tudomásra hozatala e perczben, midőn ezeket irjuk, még nem 
történt meg. 

Azon feltételekre vonatkozólag, melyek alatt az uj nagy-
követ eme nehéz tisztre vállalkozott, azt halljuk, hogy azok a 
következők : 

1. Ne köteleztessék soha, bármit is teilni, bármit mon-
dani, bármely eljárásban részt venni, mely azzal, mit a pápa 
és az olasz kormány közti kibékülésnek nevezni szoktak ; 
akár csak a legtávolabb összefüggésben is áll. 

2. A Rómában létező, franczia származású, kegyeletes 
alapitványoknak kezelése egyedül ő rá bizassék, s a Viktor 
Emanuel kormányánál hitelesített franczia követnek, ne 
legyen semmi beleszólása ezen ügyekbe. 

3. Fourniernek egyáltalán lehetlenné tétessék, a Va-
tikánnál hitelesített hivataltársának működését bármiképen 
is zavarhatni, vagy épen megakaszthatni. 

Ezen három pontra vonatkozott ama sűrű levelezés, 
mely e napokban Corcelles s Thiers közt folyt, s mely amazt 
egyelőre teljesen kielégítette. Eljárását igen correctnek talál-
juk. Nem csak, hogy nem vállal semmi felelősséget a körül, 
mit közönségesen a pápa és a piemonti kormány közti kibé-
külésnek neveznek ; de ami voltaképen nem lenne egyéb, 
mint a pápaságnak végleges elnyomása ; hanem mint eszélyes 
ember belátja azt is, hogy az ily törekvések, vagy a hasonló tö-
rekvésekben való részvét, mindig csak arravaló, hogy a szent-
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széknél működő követet ferde helyzetbe hozza, s ezen utóbbit 
az előtt tegye gyanússá, kinél hitelesítve van. Aki azt akarja, 
hogy a Vatikánban fogadják, annak nyilt homlokkal kell bír-
nia. Ezt belátta Corcelles mint okos ember, s mint becsüle-
tes ember ehhez képest szabta meg feltételeit. 

Hogy Corcelles a Rómában létező franczia, jótékony 
alapítványoknak kezelését követelte magának, azt jól tette. 
Ez először is külső jele annak, hogy a Vatikánban hitelesített 
nagykövet rangban megelőzi amazt, ki a Quirinálban műkö-
dik ; mig másodszor, ugyan-e jótékony alapítványoknak ke-
zelése nem kis mérvben fokozza a nagykövetnek tényleges 
befolyását, népszerűséget és működésének fényét is. 

Végre pedig a Bourgoing-féle eset mutatta, mily szük-
séges, hogy a két nagykövetnek hatásköre szigorúan szabá-
lyoztassék, nehogy ezentúl hasonló, joghatósági határvillon-
gások, valamint egyrészt Francziaországnak tekintélyét mé-
lyen sértik, ugy másrészt mindig kész eszköz legyenek egy 
Fournier-féle embernek kezében, melylyel vatikáni colle-
gáját állásából kiforgathassa, vagy legalább is működését, 
akkor a mikor neki tetszik, megbenithassa. 

Thiers, mint mondják, csak nagy nehezen volt rábír-
ható, hogy ezen feltételeket elfogadja, melyek a szentszéknél 
működő nagykövetnek, ilyetén tekintélyes állást biztosítanak. 
Az öregnek, folytonos lavirozásai közt, engedékenyebb eszkö-
zökre van szüksége. Végre pedig engedett a kényszerűség-
nek ; mert Corcelles nélkül aligha meg nem gyül a baja, a 
franczia nemzetgyűléssel. 

fíerlin. Az u j v a l l á s ü g y i t ö r v é n y e k máris 
ott feküsznek az alsóház asztalán. A január 10-ki ülésen 
nyújtattak be, számszerint négyen, melyeknek elseje az egy-
házbóli kilépésre, másodika az egyháziaknak tudományos ki-
képeztetésére és alkalmazására, harmadika az egyházi fegye-
lemre, végül negyedike egy legfelsőbb, egyházi törvényszéknek 
szervezésére vonatkozik. A kötelező polgári házasságról szóló 
törvényjavaslat, a porosz lapoknak eléggé különös kifejezése 
szerint egyelőre végképen elmellőztetett. Ennek okául azt 
hozzák fel, hogy a poroszországi, evangelikus papságnak fejei 
azon figyelmeztető kérelemmel járultak a császár elé : mél-
tóztatnék az alkotmánynak, készülőben levő elkereszténytele-
nitését megakadályozni, vagy legalább elrendelni, hogy az 
addig halasztassék, mig az evangelika egyház alkotmányszerü 
szabadságát és függetlenségét visszanyerte, s mig ennélfogva 
azon helyzetben lesz, hogy a házassági törvénykezés ügyében 
beható javaslatokat tehessen. 

Különös fogalmaik lehetnek ez uraknak az -egyház és 
állam közti viszonyról, midőn nem bánják, ha az alkotmány 
elkereszténytelenittetik, csak előbb az evangelika egyháznak 
alkotmányszerü szabadsága s függetlensége állíttassák helyre. 
Mintha bizony naponta nem tapasztalnék, hogy a nemke-
resztény államnak legkiválóbb gondja és tevékenysége épen 
oda irányul, hogy az egyházat minél jobban üldözze és sa-
nyargassa. Egyelőre persze csak a katholikát ; mert a mai 
Protestantismus nagyjában olyan, hogy a vallástalan állani 
teljesen rokonszenvezhet vele ; vagy más szóval : mert a mai 
Protestantismus nagyjában a keresztény jelleget körülbelül 
levetette, s a mennyiben ezt még nem tette, elég bárgyú, 
az államnak, a meddig ez csak a katholicismus ellen dühöng, 

csupa „tolerantiá"-ból segédkezet nyújtani, be nem látván 
azt, miszerint ezáltal csak oly eszméknek és elemeknek tá-
mogatja s erősiti meg uralmát, melyek kellőleg megerősödve 
még azon kis vallásosság ellen is fordulandnak majd, mely a 
protestantismusnak, különben már végképen kihűlt parazsa 
alól, még itt-ott kipislog. Lássák ők. A katholicismust nem fog-
ják megsemmisíthetni, bármily szorosan szövetkezzenek is a 
páholvlyal, magok pedig, minő halálos sebet visznek majd 
haza ezen gyilkos tusából, ez az ő dolguk. 

Azért hiába rimánkodnak a protestáns főpapok a császár 
előtt : ne hagyja az alkotmányt elkeresztényteleniteni, mintha 
független egyház másutt, mint csak keresztény államban létez-
hetnék : s mintha ők magok még keresztény papok volnának, 
kik bizonyos feltételek alatt nem bánják, ha Krisztus neve 
nemcsak nem említtetik többé a közéletben ; hanem, — mert 
abban áll századunk zsidózamatu, úgynevezett felekezetnél-
külisége, még azt sem bánják, ha uton útfélen gúnyoltatik 
is. A „nemo potest duobus dominis servire", senkin sem 
megy teljesedésbe annyira, mint az ily politizáló, langy-me-
leg papságon. 

Annyi hatása azonban mégis csak volt ezen különös 
felszólalásnak, hogy a fakultativ, polgári házasságnak egy 
különös, „subsidiarius", kisegitőképen alkalmazandó neme 
hozatott javaslatban, oly szerelmesek számára, kiket bizonyos 
okoknál fogva, semmiféle keresztény pap nem adhat össze. 
Valóban, dicső egy eredmény, tekintve, hogy ezért magok a 
protestáns papi fejedelmek folyamodtak! 

Hogy azonban ebbeli kérelmök elfogadtatott, vagyis 
jobban mondva, hogy fentebbi kérelmöknek mégis legalább 
ennyi hatása lehetett ; azt bizvást annakjeiéül vehetjük, hogy 
az uj ministerelnök, Roon gróf, nem osztja egészen Falk s 
többi ministertársainak radicalismusát, kik már régen a kö-
telező polgári házasság mellett nyilatkoztak s ezáltal mint-
egy kötve vannak Beszélik, hogy az utóbbi ministertanács-
ban a többség csakugyan a kötelező polgári házasság mellett 
szavazott, miután pedig a ministerelnöknök a porosz alkot-
mány szerint azon joga van, nézetét, ha azzal mindjárt ki-
sebbségben maradt, mégis a koronának felterjeszteni, tör-
tént, hogy a polgári házasságnak ügye legújabban a fentebb 
jelzett fordulatot vette ; mi végül azt is bizonyítja, hogy 
Roonnak nincsen kedve Bismarknak eszeveszett rendszerét 
egész terjedelmében folytatni. 

Maria-Laach. A j e z s u i t á k n a k b u c s u s z ó -
z a t a a n é m e t n e m z e t h e z , melyet a német tartomány-
nak főnöke, mielőtt Maria-Laachból távoznék, kibocsátott, a 
„St." szerint következőleg hangzik: 

„Jézus társaságának német tartománya az épen most 
vége felé közeledő évben sok keserűséget, de ép annyi kelle-
mes vigasztalást is tapasztalt. Jelenleg fel van oszlatva s 
tagjai mindentelé szétszórvák ; de bárhova vezessen is minket 
aZ isteni gondviselés, mindenüvé magunkkal viendjük a leg-
őszintébb hálának érzületét, a szeretet s részvét mindama 
bizonyítékaiért, melyekkel a minden rangú s rendű német 
katholikusok részéről találkoztunk." 

„Németországnak ftdő püspökei valóban apostoli bá-
torsággal ismételten szólaltak fel mellettünk ; annyi elisme-
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résben s dicséretben részesítvén bennünket, a mennyi, te-
kintve működésünk csekély voltát, csak mégszégyenithetett 
minket." 

„Joggal ünnepelt, nagynevű férfiak, a birodalomnak leg-
magasabb politikai testülete előtt védelmezvén ügyünket, a 
jog- s igazságnak örökérvényű elveire hivatkoztak ; s pedig 
annyi benső meggyőződés-, annyi szellemi fensőbbség- s annyi 
önzéstelenséggel, hogy Isten és az egyház előtt a maradandó 
érdem, minden elfogulatlanul gondolkodó előtt pedig, az osz-
tatlan, csudálkozó elismerésnek adója örökké biztosítva van 
számukra." 

„Németországnak tdő papsága, jól tudván, hogy az egy-
ház és állam érdekében kifejtett törekvéseink azonosak az 
övéivel, nyilt gyűlésekben, erélyes felszólalások utján és sze-
retetteljes levelek által ismételten kijelentette, miszerint 
ügyünk iránt hőn és őszintén lelkesedik, miáltal a bennün-
ket összefűző, testvéri kötelék még csak szorosbbá tétetett." 

„De hasonlólag a minden -rangú és rendű hívek, a ka-
tholikus községeknek képviselő-testületei, s a polgári s föld-
művelő osztály is, feliratok s folyamodványok ezrei által, 
nyilvános gyülekezetekben és a sajtó utján, annyi lelkesedést 
s hozzánk való ragaszkodást tanúsítottak, mely előttünk 
örökké felejthetlen marad." 

„Mindezeknél fogva nem tehetjük, hogy most, ama pilla-
natban, midőn Németországot odahagyni kénytelenittetünk, 
szivünk mélyéből, legőszintébb köszönetet ne szavazzunk a 
főtisztelendő püspöki karnak, a középpárt melyen tisztelt 
tagjainak, a magas katholikus nemességnek, az összes ka-
tholikus népnek, s különösen még mindazoknak is, mindazon 
számos és nagylelkű jóltevőknek és pártfogóknak, kik jelen-
legi szorult kelyzetünkben segítségünkre voltak." 

„Az őszinte és benső háladatosságnak érzülete soha sem 
tünend el sziveinkből ; még a számkivetésben is naponta 
szavakat adandunk annak, valahányszor az oltárhoz lépünk, 
naponta azt esdvén az egek urától, hogy kegyelmének bősé-
géből fizesse meg valamennyi barátainknak s pártfogóinknak 
mindazt, mit az ő sz. nevéért velünk jót, s pedig oly nagy 
mérvekben cselekedtek!" 

„A jézustársasági, német tartomány tagjai nevében. Kelt 
Maria-Laachból, 1872. deczember havában. Oswald Ágoston, 
Praep. Prov. Germ. S. J. 

VEGYESEK. 
— Megjelent s beküldetett : „Téli Olvasmányok", ösz-

szeállitáa „Népújság" szerkesztősége. Eger, 1872.96.1. Ára, 
külön, 30 kr. Az egri írók, mint tudva van, a magyar, katho-

likus, népszerű irodalom mezején kitűnő helyet foglalnak el, 
minélfogva eme legújabb közleményöket is, csak nagy érde-
keltséggel vettük kézhez. S nem csalódtunk. Egészséges hu-
mor, eredetiség, változatosság s népszerű modor jellemzik e 
füzetet, mely egy „Népkönyvtár" czimű vállalatnak első ré-
szét képezi, mely vállalat, a füzetünk czimlapjára nyomatott 
jelentés szerint, hasznos és mulattató olvasmányokkal kíván 
szolgálni, az olvasgatni s tanulni szerető magyar népnek, 
még peclig olcsón adva a jót. Husz nyomatott ívből álló olvas-
mánynak előfizetési ára 1 o. é. ft. Gyűjtőknek minden hat 
példány után tiszteletpéldány jár. Megrendelhető Egerben a 
„Népújság" szerkesztőségénél, vagy Pesten, a Szent-István-
Társulat ügynökségében. Ajánljuk e vállalatot népünk és a 
nép barátai figyelmébe ! 

— Fogarassy Mihály, erd. püspök ő exja a radnai kath. 
templomnak többféle értékes ajándékot küldött, többi közt 
igen szép misemondóruhát s egyéb egyházi szereket. 

— Dr. GsiJcy Gergely, csanádmegyei áldozár, s az egy-
házjog s egyháztörténet ny. r. tanára, lapunk mai számához 
előfizetési felhívást mellékel, egy korszerű egyházjogi tan-
könyvre. Ajánljuk t. közönségünknek becses figyelmébe. 

— Mégis csak dicső férfi ez a Michelis ! A múltkor 
egyet gondolt, és — elmenvén a kölni érsekhez, ekként szóla 
hozzája : „Excellentiád ! legyen ókatliolikussá !" Természetes, 
hogy „kinézetett." Michelisnek egyáltalán nincs szerencséje 
térítési működésében. Ezelőtt 9 esztendővel a német termé-
szettudósok speyeri gyűlésén heves szónoklatot tartott a ma-
terialismus ellen. Ez magában szép dolog leendett, csakhogy 
ily személyiség mint ő, az akkori körülmények közt csak ne-
vetségessé tehette magát, mi által a jó ügynek még csak 
inkább ártott. Ma ugyanez a Michelis egy érseket akar az 
ókatholicismus számára megnyerni ! 

— A Regensburg mellett lakó özvegy Thurn und Taxis 
herczegnő a nevezett városban huzamosb idő óta naponkint 
50 szegénynek élelmezési költségét fedezi. Hálából ezért a 
város liberális magistratusa feladta a herczegnőt a minisz-
tériumnál, hogy kisded fiai mellett nevelőül egy jezsuitát 
tart. Mily nemes háladatosság ! 

— Ugy látszik, mintha valahol ismét nagy ügyetlensé-
gen vagy még amolyanabb dolgon törnék fejőket; mert a hiva-
talos s félhivatalos zsidó lapok egy idő óta ismét rettenesen ve-
sződnek a papokkal, a papi jószágokkal s az infallibilitással. 
Többet talán máskor . . . . 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 321 ft. 85 kr. és 36 db cs. kir. arany, 1 
máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, s 1 db 
ezüstftos. 

A tárkányi hívek részéről 6 frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Deczemberhó eleje óta szűntem meg- a „Magyar Allam"-

nak munkatársa lenni. A jegyek és jelok nem bizonyítanak semmit. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 frt . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á-
R V o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, jan. 22. 7. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A ke 
reszténység s a közvélemény. — „Euntes, docete omnesgen-
tes." — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XXVII . 

Templomi rend, templomi fegyelem. 

Ismertem egy jeles tanár t , ki tudományos bu-
várlataiba annyira elmélyedt, hogy magáról egészen 
megfelejtkezve, külső, rendetlen, s tisztátalan vise-
lete szintén közmondássá vá l t ; — de mindig azzal 
mentegeték az újkori Diogenest, hogy sok tanul-
mánya , s elfoglaltsága nem engedi, |hogy a kül-
sőkre is gondoljon. E ki tűnő szellem azonban gya-
korta találkozott már hit tanárok- és lelkipászto-
rokban, kik úgynevezett tudományos fogárdsággal 
léptek a lelkipásztorkodás gyakorlat i mezejére, 
melynek folytán igen sok dolog a lelkipásztorság 
körében nagyon kicsinyesnek tünt fel előttük, mint-
sem, hogy azokistápolása- és előmozditására fordí-
tot ták volna szoi'galmukat. E n ellenben azt hiszem, 
hogy egy alaposan és tudományosan müveit lelki-
pásztornak másoknál is jobban kell tudnia, hogy a 
szellemnek is meg kell lenni küla lakjának, s ott, 
hol a külalak elferdítve, s majdnem a rútságig el-
rontva van, a valódi szellemi enyészőfélben szo-
kott lenni ; tudnia kell továbbá, hogy ha valahol, 
bizonyára a templomi s istentiszteleti életben, fe-
gyelem- és rendnek kell a külsőségekben is ural-
kodnia. Az egyházi háztartásban semmi sincs kicsi-
nyes, semmi jelentéktelen. „Pápák és zsinatok gya-
korta látszólag kicsinyes, egyházi szertartásos, stb. 
rendeleteknek is alávetették magokat, igy kell a 
lelkipásztornak is, hogy ne legyen semmi, mi a 
templomi rend- s fegyelemre vonatkozik, előtte ki-
csinyes, habár azoknál a mélységes bölcselkedésnek 
helye nincs is. 

Vannak imakönyvek, melyek imái csupa ben-
sőség-, meg érzelgésekkel annyira feldíszítve van-
nak, hogy az imázó, elragadtatásában mindig ég és 
föld között lebeg, s szinte nem tudja , hol van. 
Csupa felindulás-, meg érzelmektől majd elolvad az 
imázó, s ha elmondta az imát, épen ott van, sem több 
sem kevesebb, mint az előtt volt. — Épen igy van-
nak fellengző pásztorok is, kik örökké mindig felhú-
zott szemöldök-, komor arczczal, magas cothurnu-
sokban jelennek meg, s népet és világot messze ma-
gok alatt hagynak, kik néha villámlanak és menny-
döregnek ugyan, hanem, hogy beüssön a villám 
azt nem engedik, kik vetnek ugyan, de soha utána 
nem néznek, váljon az elhintett mag csirázik s 
növekszik-e ? váljon itt egy tüske kiirtandó, amott 
a dudva kitépendő nem volna-e? s nem lenne-e 
szükség, hogy ez, vagy amaz eszköz használtassék, 
hogy a kihaj tó vetemény szép növekedés-, és szeren-
csés megérésre segitessék. I ly légies, s mintegy a fel-
hőkből leereszkedő lelkipásztorkodás semmit sem 
használ. Mint a beszéd, mely hasonlólag a rét virá-
nyain átvonuló szélhez, elhangzik, mint a hallgatók 
feje és sziveik felett tévesztett predikáczio, épen 
ugy a pásztorkodás is meddő lesz és maradand, 
ha a lelkipásztor előtt kicsinynek látszik, hogy a 
templomi rend és fegyelem alsóbb rétegeibe s mind 
magát , mind a hiveket illetőleg leereszkedjék s buz-
galom s türelem által üdvös átalakításokat , hasznos 
javításokat, melyekre majd minden helyütt szük-
ség van, eszközöljön. — Figyelemre méltóknak lát-
szanak nekem a következő pontok, melyek azonban 
csak száraz utmutatások, illetőleg kalászatok akar-
nak lenni. 

1) Az isteni tiszteletnek meghatározott órában 
el kell kezdődnie. — Avagy miért rendeltetett a ha-
tározott óra? A törvényhozónak kell mindenekelőtt 
a törvényt szigorúan megtartani, mert ha maga 
ingat ja meg azt, akkor minden templomba járó enged-
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ményeket tesz majd önmagának, melyek könnyen 
a legnagyobb rendetlenséget idézik elő. A hanyag 
templomba járók mindig még későbben jövendnek, s 
befutnak a templomba, mikor nekik tetszik, a buz-
gók, és szorgalmasak boszankodnak, mert tul a 
renden várakozniok kell, s elvégre ők is a lom-
hákhoz szegődnek ; és ha ez nem történik is, a kellő 
ajtatosságot, s az isteni tiszteletbeni részvéthez 
szükséges, jámbor hangulatot megzavarjuk, ha a 
hanyag lelkipásztorra várakozniok kell ; s lia 
végre eljő, elégedetlenségük gyakor ta e szavakban : 
„jön már mégis valahára" tör ki, s az elnyomott, 
fékezett, bosszúság gyakran egész isteni tisztelet 
alat t szivökben dul, s az e napra elveszti termékeny 
erejét, s jelenlétök nem leend áldásthozó. 

I lyetén pásztoroknál hiányzik a rendes, hatá-
rozott napirend. — Ellenben, ha az isteni tisztelet 
határozott órában kezdődik, a liivek nagy része ré-
szünkön leend, s a lomhákat határozottan utasít-
ha t juk rendre, először magán uton, s lia ez nem 
használ, nyilvános megfeddés által. — Vannak t. i. 
minden egyházközségben olyanok, kiknél a késői 
templomba jövetel szinte természetté vál t ; vannak 
mások, kik puszta hiúságból, hogy mások figyelmét 
magokra vonják, késedelmeskednek. I t t a rendsze-
rető lelkipásztor kötelessége, hogy e rendetlenséget 
szelidség, s ha a szükség ugy kivánja, szigorral is 
megszüntesse ; az alkalmas eszközöket, minden lel-
kipásztor az egyén, s a község szükségeihez képest 
találandja s alkalmazandja. 

Egyik ok, hogy az isteni tisztelet pontosan 
meg nem kezdetik, a szentmise előtt végezni szokott 
gyónásokban van. S bár mennyire kívánatos, hogy 
naponta legyen alkalma erre a lelkipásztornak, 
még sincs rendén, hogy egyesek kedveért, a többi 
ajtatoskodó liiveket a határozott időn tul várakoz-
tassa. I t t áll, hogy az egyiket tenni kell, a mási-
ka t el nem mulasztani. — Azért a gyóntató önmagá-
ért is legalább egy negyedórával az isteni tisztelet 
előtt hagyja el a gyóntatószéket és a hátralevő gyó-
nókat az isteni tisztelet után hallgassa ki, a többi, 
még oly rövid időt pedig saját lelki előkészítésére 
használja fel. Minthogy a gyóntató egy gyónónál 
sem tudhat ja előre, ha váljon az isteni tisztelet 
megkezdésére kitűzött perczig, elég ideje lesz-e a 
gyónás meghallgatására, s gyakorta megtörténik, 
hogy épen az utolsó gyónónak, kit még az isteni 
tisztelet megkezdése előtt kihallgatni akarunk, lelki 
állapota olyan lehet, hogy a gyóntatói magasztos 
tiszt betöltése félórát, vagy még többet is igénybe 

vehet, megtörténhetnék, hogy az isteni tiszteletet a 
kitűzött időn tul sokkal halasztani kellene, miután 
tudjuk, hogy a gyóntató szent hivatalát nem idő, 
hanem más felmerülő lelki igények szerint kell ke-
zelni. — S hozzá teszem, hogy kivált az úgyneve-
zett ajtatoskodók azok, kik e tekintetben kivételt 
akarnak képezni, s véleményem, hogy épen ezeknél 
— üdvös megaláztatásuk tekintetéből is, — legke-
vésbé kell ezt megengedni. Allez különösen az adventi 
időszakban tartatni szokott, hajnal i misék alkal-
m á r a ^ azért ajánlható, hogy a gyónások ez időben, 
mindig isteni szolgálat után hallgattassanak meg. 

2) A sekrestye szintén része a templomnak, s 
azért ezekben is, mint a templomban, ugyanazon 
rend- és fegyelemnek kell uralkodni. — A sekres-
tyések vagy harangozok gyakorta sajátságos fa j ta 
emberek. U g y tűnnek fel, mintha barátságos vi-
szonyban akarnának állni Istennel s mindazzal, mi 
az isteni tiszteletre vonatkozik, az üdvösséget biz-
tosnak ta r t j ák , s ugy látszik, mintha azt hinnék, 
hogy Istennek őket hivataluk miatt figyelembe venni 
s minden további nehézség nélkül üdvöziteni kellene. 
E nyugalmas önteltségükben uralkodni akarnak a 
sekrestyében, minden dolgok és személyek felett, s 
nem átal lanak gyakran , kivált fiatal áldozárok irá-
nyában, szertartási dolgokban mint mentorok felto-
lakodni. — IIa hosszas megszokottság folytán, mit 
soha sem kellett volna megengedni, az ilyetén 
harangozok hatalmuk teljébe mintegy beleélték 
magokat, kötelességünk, h o g y megillető állásukba 
visszatereljük. Es ezt lehetőleg a felebaráti szeretet 
hangján s haladéktalanul meg kell tenni, lia csak 
nem akar juk , hogy a szolga legyen az ur. Vannak 
harangozók, kik oly elvetemültek, hogy saját fele-
lőségökre a gyónókat elutasítják „azt hiszitek" — 
szokták mondani, — „ hogy a plébános akkor gyón-
tat , ha nektek tetszik" stb. oly eljárás, melyet a 
lelkipásztornak, hacsak az ilyenek elnézése által 
nehéz bűnt elkövetni nem akar, a legszigorúbban 
megróvni, s betiltani kell. — De ami a legtöbb ha- « 
rangozónál napirenden van, azaz, hogy a sekrestyét, 
mint társalgási helyet tekintik, s mihelyt a plébá-
nos belép, a városi vagy falusi újságokat beszélik, 
mig a pap a kelyhet kezébe nem veszi, hogy az ol-
tárhoz menjen ; — ez helytelen dolog, s nemcsak 
gyengeség, de bün is a papban, ha ez illetlenséget 
saját elnézése által még növeli, szivesen hal lgatván 
a pletykákat , s hallgatása által részesévé válván 
az illetlenségnek. 

Tapasztalatom szerint, hogy a harangozók 
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"kezéből az uralkodó pálczát kiragadjuk, egyik esz-
köz abban áll, lia a szent áldozathoz szükséges 
főkelléket, a kehely elkészítését, nem engedjük meg 
neki, a mi különben is a pap dolga, hanem meg-
rendeljük, hogy a szükségleteket az öltöző asztalra 
rak ja le ; mely rendszabályhoz, hogy ragaszkodjék 
a pap, más okok is k ívánják . Igy hogy egyebet el-
hallgassak, e rendtartás nélkül meg kell elegednem 
bármily ostyát, corporalét, purificatoriumot stb. 
találok, midőn az oltárnál vagyok, ha csak az ol-
tártól nem akarok illőbb szükségesekért küldöz-
getni; de ha e rendet fentartom, akkor a bepiszkolt 
corporalét, hibás ostyát stb. még a sekrestyében 
visszautasítom, s feltüntetem a harangozónak, hogy 
minden szükségleteknek az én, s nem az ő tetszése 
szerint kell kiállítva lenni. Általában e téren, csak 
akkor szolgáltassa ki magát a pap, mikor az elke-
rüllietlenül szükséges. 

Némely helyen egy, két, sőt egy helyütt három 
segédjét is ta lá l tam a sekrestyésnek, kiknek s .ol-
gálatkészsége s fecsegése szinte haragra gerjesztett. 
E segédek többnyire pletyka- és ujsághajhászó 
munkátlanok, kik az isteni tisztelet a la t t a sek-
restye ajtó küszöbéhez támaszkodva ácsorognak, s 
legtöbbször mint az iskolás gyermekek felügyelői 
tolakodnak fel, és e mellett a templomban nagyobb 
lármát idéznek elő, mint a gyermekek pajkossága 
által támadt volna. — Ki velük a sekrestyéből ! — 
Nagyobb ünnepélyeken felszólíthat a harangozó 
segélyül egyet vagy mást az értelmesebb, a komo-
lyabbak közül. — Figyelmet érdemelnek az oltár-
nál szolgálatottevők, vagy ministransok, kik szinte 
nagyon sok rendetlenségre t a r t j ák magokat feljo-
gosítva-; — — legelőször is ne engedjük, hogy a 
latinul elmondani szokott oltár-imáikat oly pogá-
nyul eltorzítsák ; ki ezen segiteni nem akar, tudja 
meg. hogy az áldozó papnak kötelessége ezeket 
elmondani, s az eltorzitástól megóvni; — ne tűr-
jük, hogy a szolgálattevők válaszukat megkezdjék, 
még mielőtt a pap imaszavait végezte, mert az ily 
sietség sehol sem oly csúf, mint épen az oltárnál. 
Minthogy kivált városokban, habár az isteni tisz-
teletben csak két gyermek szükségeltetik, a többiek 
is, kik még szolgálattételre várakoznak, a sekres-
tyében tartózkodnak, szigorúan meg kell tiltani, 
nehogy a szent mise alatt , s vasárnapokon a szent 
beszédek alatt a sekrestyében maradjanak, mint-
hogy legtöbbnyire az egész templomi közönség bot-
rányára rendetlenkednek. Nem fog ártani a haran-
gozónak meghagyni s tudtára adni, hogy mint más 

hivek, a szentmise alatt ő is a templomban s ne a 
sekrestyében legyen, s ha talán sürgősen elintézendő 
dolog ottani tartózkodását igényelné, azt csendben, 
csevegés és zaj nélkül végezze. —. A sekrestyéhez 
sokban hason lit, a hol van, s a templomnak részét 
alkotja, az úgynevezett harangház, a kicsapongó 
gyermekeknek, kivált azoknak, kik a szolgálatte-
vőkkel pajtáskodásban vannak, kik a harangházat 
majdnem tulajdonuknak t a r t j ák , természetesen a 
harangozó pártfogása mellett, rendetlenkedési helye. 
Van itt azután czivakodás, külekedés, lárma, nem 
kis botrányára az ajtatoskodó közönségnek ; azért 
kötelessége a lelkipásztornak, hogy a templom e 
részében is rendet tartson, vagy tartasson. 

(Folyt, köv.) 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás.) 

íme ilyen ez a közvélemény, a modern liberalismus 
kedves szólama. Nagyon világos, hogy a közvélemény ezen 
elméletével a kereszténység soha ki nem engesztelődhetik és 
meg nem barátkozhatik. Oly ellentétben vannak egymással 
mint a tüz és a viz, nem létezik egyetlenegy pont sem, hol 
egymással érintkezhetnének és karöltve járhatnának. A ke-
reszténység zászlaján állanak a hit, erkölcs és jog örök, vál-
tozhatlan elvei ; ő ezeknek elismerését, és pedig minden vo-
nakodás nélküli elismerését követeli, teljes értékökben ugy, 
amint vannak ; nem szabad azokat semmi emberi kéznek 
érinteni ; az emberi önkénynek nem szabad hozzájok férni. 0 
azt követeli, hogy ezen örök, változhatlan elvek és törvények 
képezzék e nyilvános élet és minden nyilvános intézkedés 
szabályát, és hogy ezek csakis azon örök elvek szerint Ítéltes-
senek meg. A közvélemény liberális elmélete azonban nem 
tud és nem is akar tudni semmit sem ezen örök, változhatlan 
elvekről ; ő ezeket kigúnyolja mint a babonás tulhajtottság 
kinövéseit, gyűlöli azokat, mint a haladás akadályait. Sze-
rinte csak emberi nézetek, és maximáknak kell az élet irány-
adójául szolgálniok, melyek folytonos változásnak vannak 
kitéve. íme két, homlokegyenest ellentétes tétel, melyek soha 
sem egyesülhetnek. Itt nincsen kiengesztelésnek vagy ki-
egyenlitésnek helye. Amit az egyik állit, azt a másik tagadja ; 
a tagadás és állitás azonban egymást örökké kizárják. 

Bizonyára létezik oly közvélemény, melylyel a keresz-
ténység összefér és vele kiegyezik. És ez azon közvélemény, 
mely az örök elvek és az erkölcsi rend törvényeinek keretén 
belül áll, azokat elismeri és csak arra vonatkozik, mi a nyil-
vános életben, tisztán csak mulandó jelentőséggel bir. Nem 
lehet ugyanis a néptől elvitatni azon jogot, hogy magának 
nézetet alkosson, bizonyos rendelkezések és intézkedések 
czél- és jogszerűsége felett, melyek a nyilvános hatalomtól 
származnak, vagy épen bizonyos események felöl, melyek a 
nyilvános életben folynak le és azért meg kell neki engedni, 
hogy nézetét és Ítéletét kifejezhesse, és a sajtó által képvisel-
hesse. Itt t i. nincsen szó az örök elvekről és az erkölcsi 
rend törvényeiről, ezek állandóan megmaradnak ; sőt a nép 
ítélete ezen örök elvek szerint tájékozza magát, és ezek sze-

7* 
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riiit képez magának nézetet, a tekintély és hatalom által tett 
intézkedések, vagy azon események felett, melyek a nyilvános 
élet keretében lefolynak. Az általános nép nézet tehát, ós 
annak folyománya, mit hasonlóképen nevezhetünk közvéle-
ménynek, egyáltalában nem jogosulatlan és pedig épen azért, 
mert az elveket nem érinti, hanem azok keretén belül forog 
és ezek szabálya szerint képződik. Ezen közvéleménynyel a 
kereszténység teljes összhangban van, sőt azt támogatja és 
előmozditja ; mert a kereszténység nem akarja, hogy a népek 
mint rabszolgák némán fogadják mindazt, mit a tekintély 
nekik nyújt ; ellenkezőleg, valamint ugyanis a szabadságot 
minden téren védi és pártfogása alá veszi, ugy tökéletesen 
megfelel a kereszténység szellemének, hogyha a nép szava a 
tekintélyivel szemben nyilatkozik, ha a nép mesterkéletlen, 
gyakorlati esze Ítéletet mond, egyes rendelkezések, intézke-
dések czél- és jogszerűsége felett, és ezen Ítélet a sajtó által 
nyilvánosságra jut. Ez magára a tekintélyre is csak üdvös 
lehet ; mert az által, hogy a nép egészséges Ítélete tudomá-
sára jut, megismeri a nép óhajtásait és szükségeit, és ameny-
nyiben azokat bölcs megfontolás alá veszi, rendelkezéseit a 
szerint módosíthatja és igy a nép igazi javának előmozdítá-
sában annál sikeresebben és erélyesebben járhat el. És épen 
ez az, amit a kereszténység akar. Ezért nem kell és szabad e 
közvéleményt a tekintélynek nagyuriasan ignorálni. A nép 
mély jogi öntudatán alapuló és annak semmiféle előítélet és 
phrázis által ki nem forgatott józan eszéből, származó ítéle-
tét meghallgatni és megfigyelni, nemcsak minden kormány-
hoz illik, hanem egyszersmind kötelessége is. Nem szükség, 
hogy a hatalom a nép Ítéletének egyszerű szolgája- és véghaj-
tójává sülyedjen alá ; hanem vonja be azt másodtényezőül 
megfontolásaiban, midőn t. i. arról van szó, hogy nyilvános 
intézkedések tétessenek, vagy vállalatok létrehozassanak. A 
népszava nem mindenben csalhatatlan ; néha tévedhet is ; de 
épen azért a nép kormányzása nem is gyermekjáték, mert 
utóvégre e czélra bármely felületes, vizenyős fej is alkalmas, 
hanem már csak azon czélból is nagy bölcseséget követel, 
hogy felismerje azt, ami a nép ítéletében helyes, és azt, ami 
téves és hogy ez utóbbit szóval és tettel megczáfolhassa. 

Ezen közvélemény tehát a kereszténységgel igen is 
megegyeztethető, sőt általa pártoltatik, bátorittatik és elő-
mozdittatik. Sohasem fog azonban a kereszténység azon köz-
véleménynyel kibékülni, mely nem a hit, erkölcs és jog örök 
elveinek keretén belül létezik, sőt ezeket megtámadja. A 
liberalismussal és közvéleményével soha és semmiféle egyes-
ség sem jöhet létre. Ezt tudja a liberalismus is, azért lép fel 
ennek közvéleménye halálos ellenségként, a kereszténység és 
az egyház ellen. Fentebb azt mondottuk, hogy a liberalis-
mus közvéleménye, tagadása minden szilárd alapelvnek. Bi-
zonyos tekintetben ebben csalatkoztunk. Bír ő egy alapelv-
vel, melyhez rendületlenül ragaszkodik és ez Voltaire alap-
elve : „ecrasez 1' infame" ! Tegyen bár az egyház, amit akar, 
tegyen intézkedéseket, minőket akar, a liberalismus közvéle-
ménye mindig ellene lesz. Mát magának az egyháznak léte-
zése is borzalom e liberális közvélemény előtt. Azért a libe-
rális sajtónak, mint a páholy szolgájának, kötelessége, a köz-
véleményt az egyház ellen, nem csak itt-ott felzuditani, hanem 
a gyűlölet élesztésére és fentartására naponkint ujabb ada-
tokat kell neki szolgáltatnia, az egyház ellen. 

De hihetetlen is, amit a liberális sajtó, akár a salon-
képes, akár az utczai, ez irányban elkövetni képes. Nem cse-
kély feladat az, naponkint ezen themákat : „Ultramontauis-
mus, jezsuitismus, fekete sereg", és más ezekhez hasonló sze-
retetreméltó dolgokat, ujabb változatokban előadni, nehogy 
az egyformaság és egyhangúság által, a még oly rosz izlésü 
közönség is kifárasztassék. De ebben mester a liberális 
sajtó. Oly találékony szellemet árul el ebben, hogy az embert 
a daemonra emlékezteti. Vagy nem tudjuk-e, hogy pár évvel 
ezelőtt egy bátor és tehetségdús fiatal toll, egy „liberális 
rágalmi szótárt" adott ki ? Igen, tényleg egy „szótárt" állí-
tott össze azon invektivákból, melyeket a liberális sajtó a 
kereszténység, az egyház, annak szolgái és mindazok ellen 
használt, kik egyházukhoz hivek maradtak és e szótár napról 
napra nagyobb lesz. Igy tartatik folytonos lélekzetben a köz-
vélemény az egyház ellen, és mig a rágalom, a gyaláztatás 
csakúgy záporként hull, addig a liberális sajtó által ostobává 
tett liberális világ gyűlölete mindig nagyobbodik, mig végre 
eljön az idő, midőn a „közvélemény" bunkókhoz nyul, hogy 
mindazoknak betörje fejét, kik a kereszténységhez szítanak és 
a liberális közvélemény parancsának hódolni nem akarnak. 
Azon örömhangok, melyekbe a liberális közvélemény és sajtója 
kitör, valahányszor az egyház jogsérelmet vagy erőszakot 
szenved, amannak csak előjátéka. A római császárság idő-
szaka, a legmélyebb elvtelenségnek és romlottságnak ezen 
időszaka, mely épen azért, mert értelmileg és erkölcsileg át 
meg át meg volt romolva, a keresztények vérébe fürdött, 
ezen időszak közeleg. A minden erkölcsi alapelvet nélkülözött 
közvélemény, akkor is a kereszténység ellen izgattatott és 
nem nyugodott addig, mig a vad despotismus, melynek ostora 
alatt ő maga önkényt meghajlott, a bárdhoz nem nyúlt, hogy 
a kereszténységet vértengerbe fulaszsza. Ez ismét bekövetkez-
hetik ; a liberalismus közvéleménye e czél elérésére a legjobb 
uton jár. De a kereszténység ismét győzni fog, mint akkor 
győzött ; a vértanuk véréből a keresztény népszellem uj erőt 
fog nyerni, és a liberális közvélemény romjai felett, a keresz-
ténység örök elvei ismét fénylőleg fognak felemelkedni, hogy 
a jövő nemzedéknek kifejlődésök és nyilvános életök utain 
világitsanak. (Folyt, köv.) 

„Euntes, docete omnes gentes". 

Pest, jan. 21. „Midőn Krisztus Urunk ekként szólna ta-
nítványaihoz : , Euntes, cloeete omnes gentes1 ; azzal bízta meg 
őket, hogy a serdülő fiatalságnak oktatói és nevelői legyenek". 

Igy körülbelöl szólott a szentatya egyik legközelebbi, 
január 12-én tartott audientián, mely szavak épen most, mi-
dőn az iskolaérti küzdelemnek kellő közepén állunk, kettős 
figyelmet érdemelnek, a mi részünkről is. 

Euntes, docete omnes gentes ! — Mig ezen szavak képe-
zék ama zsinórmértéket, mely szerint a kormányok iskolai 
ügyekben való eljárásukat intézék ; addig a közoktatás ügye, 
a katholikus országokban a legvirágzóbb vala ; miről, hogy 
meggyőződjünk, elég ama nagynevű, a tudomány minden 
ágában kitűnő férfiaknak lajstromát lapoznunk át, kik a kö-
zépkorban, azaz akkor kerültek ki az iskolákból, midőn azok 
majdnem kivétel nélkül, papok vagy szerzetesek vezetése 



alatt állottak. Ebből láthatjuk, mily virágzó állapotban áll-
nának a mi iskoláink még ma is, ha az emberi nemnek volna 
annyi esze, hogy beérve azzal, mit századok hosszú során át 
jónak tapasztalt, ne kapkodnék hiu ábrándok, fonák, ártal-
mas elméletek után, s hogy átlátva jelenlegi vezetőinek álnok-
és gonoszvoltát, a jövő nemzedéknek ideiglenes s földöntúli 
jólétét ne áldozná fel azon nevetséges törekvésnek, hogy a 
gazok „felvilágosodott"-nak csúfolják ! 

Igaz ugyan, ezek középkori eszmék, melyeknek hangoz-
a liberális philistert dühössé tenni képes ; mert az ő 

bölcsesége, melyet naponkint három-krajczárnyi adagokban, 
egy-egy „Journal" alakjában beszerez magának, másként szól 
ezen dolgokról. De csak dühösködjék, nem bánjuk, sőt még 
azt is teszszük hozzá, hogy nem csak a tudományok, hanem 
az erkölcsöknek állapota is sokkal virágzóbb vala, mig az 
iskola gyeplőit az egyház' kezelte. 

Van valami, mit az egyház még a tudományos készült-
ségnek is elébe tesz, s ez a szivnek nevelése ; mert jól tudja, 
hogy a társadalomnak első sorban is erényes és becsületes 
polgárokra szüksége van ; hogy a tudomány, bármily tiszte-
letre méltó legyen is magában véve, vallástalan emberek ke-
zeiben még csak kétszeresen veszélyessé válik. De elébe teszi 
azért is, mert meg van győződve arról, hogy a tudománybeli 
előmenetelnek is legkedvezőbb előfeltétele, a léleknek azon 
alapos készültségében fekszik, mely egyedül a keresztény 
eszméknek vezérfonalán szerezhető meg ; mely készültség 
azonos a szerénységgel s az alázatossággal. E nélkül valódi 
tudomány nem képzelhető, s ez teszi lehetővé, hogy a sze-
rencsésb elmék ügyességük és hasznavehetőségök által nagy 
jót művelhessenek a társadalomban, anélkül, hogy magokvi-
selete az általok gyakorlott fölényt utálatossá, mert elvisel-
hetlenné tenné. 

Ez százados, sőt mondhatjuk ; ezredéves tapasztalat. 
Napjaink reformer-jei azonban ignorálják ezt, s mivel összes 
tudományuk csak a franczia forradalomnál kezdődik, azért 
követik annak szomorú példáját az iskola irányában is, me-
lyet az egyházi befolyásnak gyökeres megsemmisítése után, 
a „haladás" nevében világi kezekre biznak, oly egyénekre» 
kiknek egyedüli ismertető jele az egyház elleni oktalan, fre 
netikus gyűlölet, kiknek egyedüli nevelészeti alapelve a val-
lás-tanitotta morálnak, az iskolákból való kiküszöbölése, s 
kiknek egyedüli feladata a jövő nemzedéknek azáltal való 
demoralizatiója, hogy mindent, a mit eddig igaznak s szent-
nek tartottunk, nevetségessé tesznek előtte. 

Eme vészes rendszernek szomorú következményeit máris 
látjuk, érezzük, tapasztaljuk. A tanulási kedv és ösztön nap-
ról napra fogy, az iskolai fegyelem meglazul, s az ifjúság 
fiatal éveinek legnagyobb részét oly módon tölti, mely kép-
telenné teszi arra, hogy mint férfi az államnak hasznos, tevé-
keny, tiszteletreméltó tagja legyen. Bármerre tekintsünk, min-
denütt a forradalmi csapatok élén, vagy legalább első sorai-
ban azokat látjuk, kiknek egyedüli feladata lenne, komoly 
tanulmányok által arra készülni, hogy majdan ugyanazon 
hazának legyenek derék polgárai, melynek belbékéjét, tekin-
télyét s fenállását aláásni segitik, még mielőtt kellő tájékoz-
tatást szerezhettek volna azon elvek iránt, melyeket idétlen 
kedvtelésből, vagy szánalomra méltó félrevezettetésben gya-
láznak ; melyekről, nem értett, üres phrázisokat utánmondva, 

Ítéletet hoznak, anélkül, hogy akár azt ismernék, mit vissza-
vetnek, akár azt, mit ennek helyébe tenni kívánnak. Nem 
tulerettség ez, hanem az éretlenségnek egyik tolakodó prae-
tensiója, előidézve, dédelgetve s ápoltatva azok által, ki ve-
szedelmes terveik végrehajtásában csak kétféle eszközre szá-
mithatnak ; a gonoszokra és az oktalanokra. 

Hiába tehát a folytonos enqiiête-k játéka, hiába a taná-
roknak tuczatszámra való kinevezése ; — sőt ez utóbbi épen 
egyik fekete pontja a mi rendszerünknek, mert az efféle, pro-
tectio utján a tanintézetekbe, mint valami rokkantak házába 
„beszerzett" tanárok, kik tantermöket soha sem látták, csak 
arra tanítják legfelebb nem-hallgatóikat, hogy az állam szí-
vesen fizet semmitsemtevésért is, csak protectiója legyen az 
embernek ; — — hiába mindez, mig eszünkbe nem jut, kik 
azok voltaképen, a kikhez a Megváltó eme szavakat intézé : 
„Euntes docete omnes gentes" ; s mig tanügyi reformjainkat 
nem az e szavakban rejlő eszme alapján inditjuk meg. = 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 15. A 3 8 - d i k t ö r v é n y c z i k k r e v i -

s i ó j a . Mint a lapokból értesülünk, a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi-miniszter ur, hogy azon panaszoknak, egyes fel-
szólalásoknak, követelményeknek és óhajtásoknak, melyek a 
népoktatási törvény végrehajtása körül egyfelül a sajtóban 
másfelül feliratokban ós kérvényekben nyilvánulnak ; alapos-
sága, vagy alaptalansága iránt tisztába jöjjön : egy szakér-
tőkből álló bizottságot szándékozik összehivni, mely azon 
kérdést tárgyalná, váljon szemben a fenemiitett körülmé-
nyekkel, szükséges-e immár, hogy az 1868-ik évi, 38-ik, t. cz. 
revisió alá vétessék, és ha igen, jelesen a törvénynek mely 
szakaszai volnának azok, melyeknek revisiója ez idő szerint 
már elodázhatlannak mutatkozik. 

Midőn a nm. vallás- és közoktatásügyi-minister ur fen-
tebbi szándéklatáról a „Magyar Politiká"-ból értesültünk, 
visszaemlékezve a „Pesti Napló", „Hon", és a többi lapok 
egyes, bár rövid, közleményeire, melyekben a nevezett tv. cz. 
revisióját sürgetik, megdöbbentünk, nem azért, mintha ré-
szünkről is nem óhajtanok a revisiót és a t. cz.-nek teljes, 
átalakulását, hanem mert tekintetbe véve a liberális szellem 
áramlatát, mely a nevezett lapokon is átvonul, előre is félünk, 
hogy a revisio nem más leend, mint a kath. egyház befolyá-
sának még szűkebb térre leendő szorítása, és igy közvetve a 
nemzet erkölcsös életének hanyatlása. Midőn ezen állításunkat 
leírjuk, bármely roszakaratu, gyanusitási szándék távol van 
tőlünk. Nem egyéb ez, mint a mult tapasztalataiból a jövőre 
okszerüleg levont természetes következtetés, melyben ha ne-
talán csalatkoznánk, életünk legkedvesebb csalódásai közé 
számitanók ezt. 

Ugyan lássuk csak röviden, mi képezi a 38-ik t. cz. 
sarkpontját és minő viszonyban van az egyházzal ? A 38-ik t . 
cz. sarkpontja a közös iskolák meghonosítása hazánkban, 
melynek mintájára kell a felekezeti iskoláknak is berendezve 
lenniök. A mi a vallásoktatást illeti, ámbár a törvény rendes 
tantárgyul fogadja el, mégis a rendes tanórákon kivül kell 
abból az előadást tartani, és ez egyetlen ponton kivül, hogy 
az egyház, rendes tantárgyul elfogadott hittanát, rendkívüli 
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órákban előadhatja, minden más befolyása ki van zárva a 
közös iskolákra. Már csak azon egy körülmény is eléggé jel-
lemzi ama viszonyt, mely az 1868. 38-ik t. cz. és az egyház 
között létezik, melyet habár bátran ellenségesnek nevezhet-
nénk is, megelégszünk jelenleg avval, hogy azt a legszélső 
fokig barátságtalannak nevezzük. A kezdet tehát, mely a t. 
czikket létrehozta, barátságtalan, de mégis meghagyta a fe-
lekezeteknek azon jogot, hogy megfelelve más tekintetben 
a törvény követelményeinek, kormányozhassa iskolai ügyeit, 
nem levén egyébnek, mint a kormányi tanfelügyelő időközi 
látogatásának alávetve. 

És most e törvény revisiójára a minister ur szakértők-
ből álló bizottságot szándékozik összehívni, hogy lássa ala-
posságát vagy alaptalanságát azon kívánalmaknak, melyek a 
lapokban kifejezést nyertek. Tehát revisio, mely alkalommal 
figyelembe vétetnek a lapok kifejezett óhajtásai, és itt a bök-
kenő ! A lapok pressiója hozta létre a 38-ik t. czikket, közös 
iskolájával, nem fogja-e ugyanezek szelleme eszközölni a re-
visiót is? nem fog-e ténynyé válni a „Pesti Napló" azon 
óhajtása, hogy épen a felekezetek (értsd a katholikusok) jo-
gait kell megszorítani ? nem a sajtó szokott-e előhírnöke 
lenni, mindazon rendszabályoknak, melyeket kormányok s 
pártok az egyház ellen hozni szándékoznak? és igy, kérdez-
zük, nem alapos-e fentebb kifejezett azon aggodalmunk, hogy 
az egész revisio, illetőleg az egész, úgynevezett szakértőkből 
álló tanácskozmány oda fog irányulni, hogy az egyház befo-
lyása az iskolákban még szűkebb határok közé szorittassék, 
mint eddig ; hogy még azon szabadság is elvétessék tőle, 
melylyel eddig saját iskolái felett rendelkezett? Az előzmé-
nyek után ily következmények úgyannyira nem tartoznak a 
lehetlenségek közé, hogy ennek be nem következtével azon 
heves támadásokat, melyek csak nem rég is az egyház ellen 
intéztettek, a liberalismus hatyudalaként feljegyeznünk 
kellene. 

Nem veheti rosz néven tőlünk senki sem, hogy aggodal-
mainknak nyílt helyen kifejezést kölcsönzünk, hiszen feljo-
gosítanak erre bennünket azon nyílt támadások, azon nyíltan 
ellenséges indulat, melylyel minden lépten nyomon találko-
zunk. Szűnjenek meg valahára az indokolatlan eljárások elle-
nünk, és hallgatni fogunk mi is ; addig pedig nem tehetjük, 
hogy alapos gyanúnknak kifejezést ne kölcsönözzünk. 

De nemcsak ez volt czélja sorainknak. Alapos aggodal-
munk mellet, mi még azon alázatos kérelmet is bátorkodunk 
ő excja elé terjeszteni, hogy, ha ezen „szakférfiak"-ból össze-
állítandó tanácskozmány csakugyan létrejön, ne legyen az 
egyoldalú, ne mellőztessenek abból igazán hithű, katholikus 
szakférfiak ; sőt még arra is bátrak volnánk ő excját felkérni, 
hogy mielőtt a szakférfiak tanácskozmányaikat megkezdenék, 
az ügybeni teljes tájékozás végett, szólítsa fel a katholikus 
püspöki kart, hogy minden egyes megyében szerezzen ada-
tokat, mennyire felelt meg a többször hivatolt törvényczikk 
az erkölcsi emelkedésnek ; vagy talán, nem inkább akadályul 
szolgált-e ennek ; mert a többi, tagadhatlanul létező hiány 
mellett, melyeknek megjelelését szakférfiakra bízzuk, e pont 
bizonyára az, mely a legnagyobb figyelmet érdemli. Revideál-
juk a 38. t. czikket, nem bánjuk, sőt a sok sérelem mellett, 
melyeket nekünk s az összes hazának okoz, szivünkből óhajt-
juk is, de legyea e revisió a sértett jog és igazság kiengesz-

telése és nem az eddig elkövetett igazságtalanságnak ujjal 
való tetézése. -4-

Róma. A s z e n t s z é k n e k és F r a u c z i a o r s z á g -
n a k é r d e k e i közösek ; ez oly elv, melynek itten minden 
becsületes ember önkényt meghódol, s ez az, mire a jövőre 
vonatkozó reményeinket alapítjuk. Az olasz egységnek müve, 
a mennyire az eddig végrehajtatott, összeesküvők pártütésé-
ből keletkezve, esküszegő kat nák s hivatalnokok által támo-
gatva, rablás s fosztogatás utján folytatva, s az igazságtalan-
ságnak s gonoszságnak állandósítását czélozva ; oly mű, me-
lyet a szentszék az örökérvényű igazságosság szempontjából 
épannyira visszavetni kénytelen, mint azt Francziaország, ha 
amattól elnézne is, már csak politikai okokból is kárhoztatja. 
„Csudálkozom, hogy tud ilyesvalamit kérdezni" — feleié ő 
szentsége Corcellesnek, midőn ez azt kérdezte tőle, váljon 
kedvesen fogadná-e követté való kineveztetését ; — „csudál-
kozom, hogy tud ilyesvalamit kérdézni, s nincs is, mit e kér-
désre feleljek. Csak annyit mondok önnek, hogy Francziaor-
szág, a szentszéknél hitelesített követének nincs más fel-
adata, mint hazájának valódi érdekeire ügyelni ; sőt még 
hozzá teszem ezt is : Francziaországnak valódi érdekei 
nincsenek, s nem is lehetnek ellentétben a szentszék ér-
dekeivel." 

Valóban méltóságteljes és bölcs felelet, mely egy figye-
lemre méltó, politikai leczkét foglal magában. 

Ha Thiers csak némileg is azon szellemi áramlat iránt 
tájékoztatva van, mely a mai Olaszországban mutatkozik ; 
akkor lehetetlen, hogy a szentatya szavait a legkomolyabban 
fontolóra ne vegye, s további eljárását azokhoz ne alkalmazza. 

Olaszországban ugyanis két párt létezik: a becsületes 
emberek pártja, és a forradalmároké. Amaz az egyházhoz ra-
gaszkodik, politikai téren pedig jelszava ez: „Éljen Franczia-
ország." A forradalmárok ellenben üldözik az egyházat, s 
gyűlölik Francziaországot, s mindkettőnek vesztét nem csak 
kívánják, hanem, ha rajtok állana, okoznák is. Ez amaz, 
úgyszólván, titokszerü kötelék, mely Francziaországnak érde-
keit a szentszékéihez fűzi. Bármi történjék tehát a legköze-
lebbi jövőben, bármennyi aljasságnak és árulásnak legyünk 
is még kénytelenek, szemtanúinak lenni : — arról az egyről 
meg vagyunk győződve, hogy Francziaország isméti felemel-
kedését a szentszéknek, és a szentszék majdani felszabadit-
tatását Francziaországnak fogja köszönni. 

Paris. III. N a p o l e o n s í r j á n á 1, miről elmélked-
nénk helyesebben mint arról ; mily mulandó minden földi 
fény, minden földi nagyság, minden földi hatalom ? Ha vala-
hol, ugy a bukott nagyságok koporsója mellett állva, annak 
öntudatára ébredünk, hogy a halálnak, eme kérlelhetlen, 
szomorú munkáját oly csendesen végző halálnak is van 
hangja, melyen ritkán ugyan, de akkor annál nyomatékosab-
ban megszólal. 

S akkor eszünkbe juttatja ő, ki oly kegyetlenül játszik 
a halandó egészségével, hatalmával, lángeszével, hiúságával 
és nagyravágyásával ; — akkor eszünkbe juttatja, hogy van 
valami, mi magasabb, mint az emberi elme ; tartósabb, mint 
ama mulandó lény, mely ma még a félvilágot borítja lángba 
s holnap halva fekszik ; — hogy van valami, mi a mindensé-
get kormányozza, oly törvények szerint, melyek erőtlen, hala-
vány eszünk gyenge felfogását végtelenül felülhaladják. 
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íme, e császári koporsó egy másikat juttat eszünkbe. 
Az unokaöcs szerette, ha nagy bátyja mellett emlegették őt ; 
tegyük meg neki ez örömet, még halála után is. 

Félszázad választja el e két koporsót egymástól, s a kik 
azokban elterülnek, mindketten az 1789-iki elveknek legtel-
jesebb, leghatalmasabb képviselői valának. Mindegyiknek volt 
annyi esze, hogy belátta, miszerint szükséges a forradalom 
ellenében erős, biztos védgátokat emelni ; de egyiköknek sem 
volt annyi, hogy belátta volna, miszerint az egyedüli védgát, 
melyet a forradalomnak legdühösebb hullamai sem fogják 
felforgathatni soha, az egyház, Istennek anyaszentegyháza ; 
-— s azért oltárokat emeltek ugyan, és az ingadozókat támo-
gatták is, hanem csak azért, hogy azokra az 1789-iki elveket 
helyezzék. S ez az, mi mind kettőjüknek vesztét okozta. 

Mindketten számkivetésben haltak meg ; távol hazájok-
tól, távol fényes vagy szemkápráztató tetteik színpadától. Az 
egyik, sz. Ilona szigetén fájdalmasan feljajgatva annak sej-
telmében, hogy Europa egy félszázad múlva a köztársaság-
nak, vagy a kozák-hadnak prédája leszen ; — a másik, elho-
mályosodó szemeit azon táj felé irányozva, hol nem régen 
még korlátlan hatalmat gyakorolt s azon öntudattal, miszerint 
ezzel visszaélve, odáig vitte világrészünket, hogy az maholnap 
a petróleumnak prédájává lesz. Pedig a bátya és az öcs kö-
zött egy félszázad terül el, melyben másról sem beszélt a 
nép, mint „felvilágosodás'Sról és „haladás"-ról ! 

Mindketten milliókat hajtottak a csatatérre, s százez-
reket öltek meg ott, s egyik sem halt meg a harczfi halálával. 
A nagybátya egy kietlen sziklához lánczolva, de legalább a 
tragikus bukásnak dicsfényébe burkolva, a másik a sebészek 
kezei közt, prozaikus, közönséges, mindennapi halállal, csen-
desen, majdnem észrevétlenül ; mintha az isteni gondviselés 
meg akarta volna gátolni, nehogy a lidércz, még egyszer 
fellobbanván, emlékét a rajongók szivében állandositsa. 

De ugyan-e gondviselés mindkettőjüknek, haláluk előtt 
még egy kis időt engedett, hogy magokba térjenek s befutott 
pályájok felett elmélkedjenek. Távol a világ zajától s a ha-
talom fényétől, elmélkedhettek az egyénnek s a nemzetek 
rendeltetéséről, s az emberi nagyságnak seipmisvoltáról. Ön-
tudatára jöhettek annak, mily haszontalan az oly embernek 
élete, mily üresen maradt elméje és szive, a ki, mig tehette, 
semmit sem tett, hogy az igazságnak s a jognak ügyét elő-
mozdítsa, majdani diadalát legalább előkészítse. 

Váljon felhasználták-e a magokba szállásra engedélye-
zett emez időt ? . . . . Hadd reméljük. Ez volna az egyedüli 
igaz dicsőség, melyet az utókor e két férfinak nevéhez fűz-
hetne, kik fellépésök s pályafutásuk csalfa fényével korukat 
majdnem elvakították ; — a végleges ítélet pedig a Minden-
ható kezében van, ki azt mindkettőre már ki is mondotta. 

Svffjcz. A k a t h o l i k a e g y h á z n a k ü l d ö z é s e 
itten valóságos tény, melyet csak az üldözők magok, vagy 
azoknak elvrokonai tagadhatnak. Nézzük csak a baseli püs-
pöki megyét. A megye Luzern s Zug, tisztán katholikus kan-
tonjait, a tulnyomólag katholikus Solotliurnt, a püspöknek 
székhelyét ; továbbá Aargau, hol a katholikusok majdnem 
anynyian vannak, mint a protestánsok, ezenkívül pedig Bern-
nek katholikus részét, a Jura-vidéket, Thurgaut, Basel váro-
sát s vidékét, Schaffhausent és még néhány kisebb nagyobb 
területeket foglal magában. A püspöknek tehát, megyéje kor-

mányzásában igen sok kantoni hatósággal van dolga, s mond-
hatjuk, hogy Luzernt és Zugot kivéve, valamennyi kanton-
kormány azt tartja, hogy csak akkor felvilágosodottak és 
liberálisok, lia a katholika egyházat mindenképen fojtogatják, 
minden mozdulatát veszélyes tulkapásnak jelzik. Azt hiszik 
ezek, hogy mind ennek vége van, mihelyt valami törvény által 
a katholika egyház valamelyik vele született jogának gyakor-
latát megtiltották vagy megakadályozták. Pedig gyakran 
csalódik a Jiberalis nyárspolgár, s pedig legtöbbnyire akkor, 
midőn a legnagyobb politikusnak tartja magát. Igy jártak a 
mi liberális kormányaink is. A baseli püspöktől oly szabatos, 
s erélyes feleletet kaptak, mely őket annál inkább megdöb-
bentette, minthogy tudják, hogy a püspök megett valamennyi 
svajezi katholikus áll, kik a kormányi túlkapásokat már tor-
kig megunták, s ha eleddig a súrlódást, az összetűzést, a 
harezot elkerülték is, mégis, ha az utóvégre is kitörne, nem 
egy liberális fejjel éreztetnék ökleik súlyát. 

Fájdalom, hogy ilyetén eshetőségek még csak szóba is 
jöhetnek. Mindazonáltal nem mi vagyunk azok, kik a harezot 
előidéztük, hanem ellenségeink, kik azon szomorú helyzetbe 
hoztak minket, hogy most már legszentebb jogainkat is csak 
addig birhatjuk s élvezhetjük, a meddig karunk elég erős, 
jogainknak támaszul szolgálhatni. Hiszen nem régen történt, 
hogy egy úgynevezett liberális katholikus nyilt gyűlésben 
eme jellemző vallomást tette : „Törekvéseink czélja a katho-
lika egyháznak s valamennyi egyéb felekezetnek darabokra 
ütése ; ezeknek romjai felett ülhetjük csak az általános kibé-
külésnek örömünnepét !" Ezek után csak a vak nem látja, 
hogy mi az, mit a svajezi liberálisok akarnak. 

Ezen szellemi vakok közé tartozik a svajezi protestán-
soknak túlnyomó része, mely vezetőit tüskén bokron keresz-
tül követve, afeletti örömébe, hogy a pápisták üttetnek, nem 
lát, nem hall semmit, következőleg azt sem, hogy saját vezé-
rei azok, kik oktondiságával visszaélve örök boldogságának 
sírját ásatják meg vele. E vezérek tulnyomólag Straus-nak 
álláspontján állanak, és, a legmélyebb fájdalommal megvall-
juk, már korántsem állanak oly elszigelten, mint 1839-ben, 
midőn a hivő, zürichi protestáns, nép, az istentagadó 
Straust a városból kiűzte, s vele együtt azt a szabadkőmű-
ves kormányt is megbuktatta, mely ezen embert az or-
szágba megliivta voit. Ma a Straus-érzelmüeknek száma 
legio, a protestáns papok közt nem kevésbé, mint a világiak 
közt ; s ezek viszont legtevékenyebb szövetségesei azon libe-
rális katholikusoknak, kik a pápa és a püspökök ellen fellá-
zadnak. Ezek azon ellenségek, melyekkel a svajezi egyháznak 
megküzdenie kell ; de az Isten segítségével, ugy hiszszük, a 
végleges győzelem mégis az övé leend. 

IRODALOM. 
, K i r c h e n g e s c h i c h t e in Lebensb i lde rn . Von Ferdinand Stiefelhagen. F r e i -

b u r g , H e r d e r ' s c h e V e r l a g s h a n d l u n g . V I I . 596. p a g g . 8. 1 Th l r . '27 sg r . " 

(Fo ly ta t á s . ) 

Nem tehetjük, hogy ne közöljük, e rövidséggel kellő vi-
lágosságot egybekapcsoló dolgozatnak egy-két helyét. 

„Innocenz III. ist jener gewaltige Papst", úgymond 
Dr. Stiefelhagen a 251. lapon, „der unter allen Oberhirten 
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der Kirche das grösste Ansehen behauptet, und der welt-
lichen Macht gegenüber den päpstlichen Stuhl im höchsten 
Glänze der Herrschaft gezeigt hat. 

Was Gregor VII. in bedrängter Zeit mit einer geistigen 
Kraft, die trotz aller Hindernisse sich des Sieges und der 
Herrschaft gewiss ist, erstrebte, das wurde seinem grossen, 
geistesverwandten Nachfolger in der Wirklichkeit der Ge-
schichte zu Theil : dass er nämlich über die Fürsten der 
Erde als höchster Schiedsrichter zu Gerichte sass, und die 
Angelegenheiten der christlichen Völker, wie der Vater die 
seiner Familie, ordnete und leitete, sobald sie anfingen, in 
unheilvollen Wirren zerrissen zu werden . . . . Innocenz III. 
lebte inmitten einer glaubensbegeisterten Zeit ; sein Geburts-
jahr (1160) ist von dem Todesjahre Bernhard's nur eine 
Jahrwoche entfernt ; durch die Völker der Christenwelt 
wehte damals ein frischer Geist, welcher den Sinn der 
Menschen mit Macht aufwärts richtete, und sie zu neuen, 
grossartigen Schöpfungen, sowohl im Kreise des natürlichen, 
als auch des übernatürlichen Lebens antrieb . . . Der grosse 
Papst Alexander III. (1159—1181) hatte kurz vorher seine 
langjährigen Kämpfe mit dem Kaiser Friedrich I., Barba-
rossa (1152—1190), siegreich beendet, und zwei Jahre darauf 
das eilfte allgemeine Concil im Lateran (1170) zur Sicherung 
der rechtmässigen Papstwahl, und zur Kräftigung der Kir-
chenzucht abgehalten. Ebenso hatte damals der gewaltige 
Kaiser Barbarossa, nebst Richard Löwenherz von England 
und Philipp August von Frankreich, den dritten Kreuzzug 
(1189) zur Wiedereroberung Jerusalem's angetreten, freilich 
ohne das gewünschte Ziel zu erreichen . . . . Die ganze Zeit 
glich einem mächtigen, hoch angeschwollenen Strome, der 
Segen und fruchtbare Bewässerung, aber überfluthend auch 
Verwüstung und arge Zerstörung versprach . . . . Innocenz III. 
aber ist der Steuermann, der die Kirche unter dem Schutze 
Gottes glücklich durch jene Strömung hindurch lenkte" . . . . 

„Innocenz III. stammte aus den fürstlichen Geschlechte 
der Conti. Sein Vater, Trasimund, Graf von Segna, wohnte 
in der Stadt Anagni und gab seinen Sohne bei der Taufe den 
Namen Lothar. Mehrere Mitglieder der Familie waren in den 
geistlichen Stand getreten, und bekleideten hohe kirchlicher 
Würden; einige Kardinäle und Papst Clemens III . (1187— 
1191) waren Lothar's Verwandte. Auch Lothar widmete sich 
nach den Willen des Vaters von Jugend an dem Dienste der 
Kirche. Er besuchte zunächst die Schule in Rom ; das Stu-
dium der Theologie und Philosophie lockte ihn aber nach 
Paris, wo diese Wissenschaften damals von den berühmtesten 
Männern gelehrt wurden. Von Paris ging er nach Bologna ; 
denn die Schule in dieser Stadt genoss denselben Ruf in der 
Rechtswissenschaft, wie Paris in der Theologie und Philoso-

phie. Genaue Kunde des kirchlichen Rechts that damals noch 
mehr Noth, als zu unserer Zeit, wo durch langes Herkom-
men die Zustândé schon gesicherter sind ( ? ) . . . . Zur jener 
Zeit aber waren manche Zustände erst noch im Werden 
begriffen, und erforderten daher vor Allem eine klare und 
sichere Anschauung der rechtlichen Verhältnisse. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A Boldogságos Szűz Máriáról czimzett sz. 

Benedek rendi Döraölki apátság tagja i szomorodott 
szivvel jelentik szeretve tisztelt apá t juknak , Nagy-
ságos és Főtisztelendő Petheö Demjén urnák,a haldok-
lók szentségeinek a j ta tos felvétele után, a g y velőlá-
gyulás következtében, folyó hó 17-kén, reggeli 7 
órakor tör tént halálát , életének 68-dik, szerzetes 
fogadalmának 46-dik, á ldozárságának 45-ik, apá t -
ságának 8-dik évében. Hiilt tetemei folyó hó 20-án 
reggel, az engesztelő szent mise áldozat bemutatása 
u tán, a Kis-Czelli sírkertben takar í t t a t t ak el. Kis-
Czell, 1873. j anuár 17-kén. — Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

— Lónyay gróf, ki mint volt pénzügyminister, s későb-
ben ministerelnök tudhatna valamit arról, miként szokta 
Magyarország kormánya a nemzetnek pénzügyeit kezelni ; 
most azon van, hogy akkor szerzett, képzelt vagy valódi ta-
pasztalatait, volt hivataltársai irányában érvényesítse. Ebből 
alighanem nagyszerű „szennyesruha-mosás" keletkezik majd, 
amiértis a félhivatalos író-deákok szoros kötelességöknek is-
merik, az oktondi nyárspolgárnak figyelmét, valami nagy zsi-
vaj által másfelé fordítani. Igy keletkezett a nyitrai és a 
rozsnyói kérdés ; azaz innen magyarázandó ama nagy érde-
keltség, melyet Izraël fiai legújabban ismét a papi jószág és 
az infallibilitás iránt tanúsítanak. 

— „Az Isten igazságos ! ! Ha jön törvénytelen támadás 
felénk, legyünk készek, bátran felfogni a ránk mért csapást. 
Lépjünk ki a küzdelem vihomokjára, s ne maradjunk meg az 
üres panaszkodás eredménytelen fegyvereinél; ha egyházjogaink 
sánczait aláaknázni akarja a rosz akarat, vezessünk elé ellen-
aknát, hogy légbe röpítsük azt;" mondja a — „Protestáns 
Egyh. s Isk. Lap." 

Szeretetadományok szentsége» Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 327 ft. 85 kr. és 36 db es. kir. arany, 1 
máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, 8 1 db 
ezüstftos. 

R. L. Váczról 4 f t . 
Szerkesztői üzenetek. 

Mácsára : Oda is megy a lap, ugyancsak a jelzetthez, kinek szá-
mára egy inéit, püspök ur kegyes volt előfizetni. Méltóztassék tehát 
másként intézkedni. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt . félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221,11, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város,föutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

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

zendők. 

s J 

Pesten, jan. 25. 8 . 

TARTALOM. A vatikáni zsinat. — A kereszténység 
s a közvélemény. — Szent-István-Társulat. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A vatikáni zsinat. 
Mutatvány dr. Csihj Gergely nemsokára megjelenendő, egy-
házjogi tankönyvének I. kötetéből. — Jogforrások. Harmadik 

korszak, 32. §. 

1. A vatikáni közzsinatot IX. Pius pápa 1868. 
évi junius 29-ró'l kelt „Aeterni Patris" bullával 
Rómába, 1869. év deczember 8-ra hivta össze. A 
kitűzött napon csakugyan megnyílt a zsinat, mely-
ben mintegy 700 zsinati a tya vett részt. *) Képvi-
selve volt mind az öt világrész katli. egyháza, úgy-
szintén a keleti szertartású görög, örmény, kopt, 
maronita és syr egyházak. Az elnökséget a nyilvá-
nos üléseken maga a pápa vitte, a közgyűlések el-
nökeivé pedig öt bibornok neveztetett ki : Reisach 
(ennek halála után de Angelis), de Luca, Bizzarri, 
Bilio és Capalti. A benyújtot t javaslatok megbirá-
lására és véleményezésére a pápa 12 bibornok- s 
14 más főpapból álló bizot tmányt nevezett ki ; a 
többi bizottságot maga a zsinat választotta. Ezek 
vol tak: a mentségi (5 judices excusationum), a pa-
nasz- (5 judices querelarum), a liittani és egyházfe-
gyelmi bizottságok ; továbbá más ket tő a szerzetes-
rendek és a keleti szertartás ügyeire. A benyúj tot t 
javaslatok felett az általános és részletes vitatkozás 
a közgyűléseken (congregationes generales), a sza-
vazás pedig s a határozat pápai megerősitése az 
üléseken (sessiones) történt. A közgyűlések titkosak, 
az ülések nyilvánosak voltak. 

2. A zsinat czéljául a pápai összehivó bulla a 

*) A zsinati atyák száma halálozások s távozások által 
a zsinat folyama alatt némi változást szenvedett. Az april 
24-diki ülésen péld. 667 szavazó volt jelen : 43 bibornok, 9 
patriarcha, 8 prímás, 107 érsek, 456 püspök, 1 adm. apst., 20 
apát, 23 rendfőnök. (Fessier: Das vatic. Concil. 1871. 15. 1.) 

I. Félév. 1873. 

Ilit t isztaságának megőrzését, a világi és szerzetesi 
papság fegyelmét s alapos kiképzését, az egyház-
törvények megtartását , az erkölcsök javitását , az 
egyetemes békét és egyetértést, s az egyházi és 
polgári társadalmon rágódó bajok eltávolitását ne-
vezi. Ezen üdvös czélok elérésére több javaslat tör-
tént s tárgyal ta tot t a közgyűléseken ; igy : javaslat 
a rationalismus ellen, — az egyházról, — a püspö-
kökről, — a tartományi és megyei zsinatokról s a 
püspöki lielyettnökökről, — a püspöki szék megtirü-
lése esetében követendő rendszabályokról, — a pap-
ság fegyelméről, — az egész egyházba behozandó, 
egyöntetű katecliismusról. A bekövetkezett esemé-
nyek folytán azonban e tárgyak nagyobb része 
nem jöhetett végleges megállapítás alá. 

3. Összesen négy nyilvános ülés tar ta tot t . Az 
elsőn (1869. dec. 8.) a zsinat sz. Péter templomában 
pápai allocutióval ünnepélyesen megnyittatott . A 
másodikon (1870. január 6.) a zsinati a tyák , élőkön 
a pápával letették a trienti hitvallást. A harmadik 
ülésen (apr. 24.) megállapittatott 667 zsinati a tya 
egyhangú szavazata által a ka th . egyház tana a 
rationalismus tévelyei ellen (constitutio dogm. de 
fide catholica.) 2) s a pápa által azonnal megerősít-
tetett. A harmadik ülés után számos közgyűlés tar-
tatott (april 25-től, julius 13-ig), melyeken előbb 
általános, majd részletes vi tában hosszasan s minden 
oldalról meghányatott a zsinat elé terjesztett javas-
lat , az egyházi hatalomról. Végre a julius 13-ki 
közgyűlésen a jelenvolt 601 atya közül, 451 feltét-
lenül, 62 feltételesen a javaslat mellett, 88 pedig 
ellene szavazott. A nyilvános szavazás a negyedik 
ülésen (julius 18.) történt, [hol 535 jelenlevő közül 
533-nyi, óriási többséggel elfogadtatott a „consti-

2) E const, a bevezetésen kivül, 4 fejezetből áll: 1. De 
Deo, rerum omnium creatore. 2. De revelatione. 3. De fide. 
4. De fide et ratione. Ezekhez járul 18 canon, melyekben az 
ellenkező tévelyek elvettetnek. 
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tutio dogm. prima de Ecclesia Christi," 3) s a pápa 
által azonnal megerősíttetett. Az eltérő nézetii püspö-
kök közül 55-en nem jelentek meg a nyilvános ülésen, 
indokaikat a pápához benyújtot t , Írásbeli nyilatko-
zatban fejtvén ki ; később azonban a közzsinat á l ta l 
hitágazatilag kimondott igazságnak egyenkint alá 
vetették magokat. A piemonti invasio folytán IX. 
Pius a zsinatot 1870. október 20-ról kelt, „Post-
quam Dei munere" bullával bizonytalan időre el-
napolta. 

4. A vatikáni zsinatot, különösen az általa 
dogmatikailag megállapitott, pápai tévmentesség 
taná t az államkormányok, a napi sajtó s a félreve-
zetett tömeg egy része, nagy ellenszenvvel fogadta, 
s az ellene meginditott, heves küzdelem mindeddig 
sem csillapult le teljesen. Mellőzve itt a pápai csal-
l iatatlanság feletti vi tákat , egyedül azon egyliáz-
jogilag fontos kérdés tárgyalásába bocsátkozunk : 
bir-e a vatikáni zsinat egyetemes jelleggel, követke-
zőleg helyet foglalhat-e a közegyházjogi források 
közt vagy sem? ezen kérdés megfejtésétől függ-
vén határozatainak érvénye vagy érvénytelensége 
s a csalhatatlanságot illető liittani kérdés meg-
oldása. 

Már pedig ha elfogulatlanul vizsgáljuk a va-
tikáni zsinat történetét s egész lefolyását, és egy-
behasonlitjuk ezt az egyház törvényeivel s évezre-
des gyakorlatával , valamint az összes előbbi zsi-
natok történetével: szükségképen be kell valla-
nunk, hogy lia van zsinat a ka th . egyház történe-
tében, mely igényt tart az egyetemes jellegre, ugy 
bizonyára a vatikáni zsinat az. Osszehivása a pápa 
által tör tént , meg voltak liiva mindazok, kiknek 
joguk van a közzsinaton megjelenni, a zsinat össze-
hívása és megnyitása közt oly hosszú (másfélévnyi) 
határidő állapíttatott meg, mely ala t t a legtávo-
labbi vidékeken lakó püspökök is, — tekintetbe 
véve, kivált jelenkori, gyors közlekedési eszközein-
ket — meg jelenhettek a kitűzött határnapra ; a világ 
minden részéből oly nagy számmal jelentek meg 
a püspökök, minő (kivéve a chalcedoni és II . late-
ráni zsinat, különben kétes számait) egy közzsina-
ton sem voltak, a határozatok egyhangúlag hozat-
tak s a pápa által azonnal megerősíttettek ; sőt még 
azon püspökök is, kik nem akar tak szavazni, utó-

3) E const. 4 fejezetből áll. 1. De apostoliéi primátus in 
beato Petro institutione. 2. De perpetuitate primátus Petri 
in Ilomanis Pontificibus. 3. De vi et ratione primátus Romani 
Pontificis. 4. De Romani Pontificis infallibili magisterio. 

lagos alávetésök által hozzá járul tak a zsinat ha-
tározatához. Egyetlen egy kellék sem hiányzot t 
tehát azok közül, melyek a közzsinathoz megkíván-
ta tnak, ugy hogy valóban csudálkozni lehet azok 
felett, kik az egyház törvényeit s a zsinatok törté-
netét ismervén, a vatikáni zsinattól képesek az 
egyetemes jelleget megtagadni. 

5. Ha pedig a vatikáni zsinat egyetemes jellege 
kétségbevonhatatlan, ugy a katholikus előtt többé 
nem lehet kérdés tá rgya , sem hit tani definitióinak 
igazsága, sem határozatainak kötelező ereje. E kö-
vetkeztetés szigorú logikáját kikerülendők, a pápai 
tévmentesség ellenségei a zsinat egyetemes jellegét 
támadják meg, de felhozott érveik első tekintetre 
alaptalanoknak s tar thatat lanoknak bizonyulnak.4) 

Felhozzák 1) hogy a zsinat tar tásának nem 
volt elegendő oka, hogy az összehívó bulla nem fej-
tette ki részletesen annak feladatát, hogy a zsinati 
előkészületek elégtelenek voltak s hogy az összes javas-
latok nem terjesztettek egyszerre az a tyák elé. 

Mindenki lá that ja , hogy ezek közül egy sem 
tartozik az egyetemes zsinat kellékei közé. A zsinat 
megtartásának okát annak van joga megitélni, kinek 
joga van azt összehívni t. i. a pápának. A zsinat fel-
adata ép oly módon volt kijelölve, mint a trienti 
zsinat összehívásánál, ennek egyetemességét pedig 
senkinek sem jut eszébe megtámadni. Az előmunká-
latok, igaz, hogy az a tyák által sok változást szen-
vedtek, de hiszen épen ez bizonyít legfényesebben 
a zsinat tökéletes szabadsága mellett ; a mi pedig a 
javaslatok együttes előterjesztését illeti, ezt az egye-
temesség kellékeül felállitani, még soha senkinek sem 
jutott eszébe. 

Mondják 2) hogy a zsinat szabadsága gátolva 
volt, a mennyiben az elnökök az ellenzéki szóno-
kokat többször rendreutasították, s a primátus fe-
letti, általános vitáknál a többség a vitatkozás be-
fejezését megszavazta. 

Az első vádra nézve megjegyzendő, hogy nincs 
a világon tanácskozó testület, melynek elnöke ne 
birna rendreutasitási joggal s ezzel ne élne, a nélkül, 
hogy az ily tanácskozás szabadságát kétségbe le-
hetne vonni ; és ha a zsinatok történetében keresünk 
analog esetet: a trienti zsinaton sokkal viharosabb 

4) Az ellenvetésekre nézve 1. : Das Unfehlbarkeitsde-
kret v. 18. Juli 1870. auf seine kirckl. Verbindlichkeit ge-
prüft. Ilerausg. von Dr. J. Friedr. Schlüte. Prag. 1871. Czá-
folata : Fessier : Das vatic. Concilium, dessen äussere Be-
deutung und innerer Verlauf. Wien, Gran, Pest, Sartori 1871. 
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jelenetek fordultak elő, 5) anélkül, hogy ezért egye-
temes jellegét elvesztette volna. A másik vádat 
illetőleg igaz, hogy a többség megszavazta az álta-
lános vita befejezését ; de ez akkor történt, midőn 
már 14 közgyűlésen keresztül, 64 szónok szólott a 
tárgyhoz, mely tehát tökéletesen ki volt meritve, s 
különben is há t ra volt még a részletes vita, mely-
ben mindenki teljes szabadsággal kifejthette néze-
teit. A tanácskozási szabadság megszorításáról tehát 
it t nem lehet szó. 

Végre, hogy egyéb jelentéktelen ós semmit sem 
mondó ellenvetéseket mellőzzünk, — 3) azt hozzák 
fel, hogy a határozat-hozatalnál hiányzott az egy-
hangúság, a közmegegyezés. 

Erre legvilágosabb czáfolat a zsinat története, 
midőn az első constitutio egyhangúlag, a második 
533 szavazattal kettő ellen fogadtatott el. A julius 
13-ki közgyűlésen történt szavazás, melynél 88-an 
voltak a javaslat ellen, csak ideiglenes jelentéssel 
birt s mintegy előkészület volt a végleges szava-
zásra; ezen 88 közül is 55-en azután csak Írásban 
jelentették ki, hogy a nyilvános ülésen a constitu-
tio ellen szavaznának, más 27 pedig ez Írásbeli nyi-
latkozathoz sem járult . De mindezen püspökök is, 
hazájokba visszatérve, utólagosan alávetették ma-
gokat a zsinati határozatoknak. — Különben is a 
teljes egyhangúság szükségessége valamely hit tani 
határozat érvényességére, eddig az egyházban hal-
lat lan u j tan , mely mellett a legtöbb közzsinat ér-
vénye s hitczikkelyeinek tekintélye halomra dőlne. 
A nicaeai, ephesusi, chí^lcedoni zsinatok végzéseit 
sem akar ták elfogadni az árián, nestorián és mono-
physi ta püspökök : mely katholikus merné mégis 
állitani, hogy a Krisztus istenségéről, egy szemé-
lyéről, két természetéről szóló tanok nem hitágazati 
igazságok? A trienti zsinat ügyrende is csak azt 
rendeli, hogy azon határozatok érvényesek, melye-
ket a zsinati a tyák többsége vagy nagy többsége hoz 
létre. Ha tehát a trienti és a többi zsinatok egyete-
mességét nem vonjuk kétségbe: a vatikáni zsinat-
tól, melyen az erkölcsi egyhangúság óriási mérvben 
megvolt, sem lehet az egyetemes jelleget megta-
gadni, miértis teljes joggal a közegyházi források 
közé számitható. 6) Azon ellenvetés végre, hogy az 

6) L. Pallavicini tört. L. VI. c. 7. n. 16. c. 8. n. 2. c. 11. 
n. 9—11. c. 14. n. 4. L. VII. c. 8. s több más helyen. 

6) A vatikáni zsinat okmányainak igen jó kiadása jelent 
meg Hcrdernél (Freiburg) e czim alatt : Acta et décréta SS-
et secum. Cone. Vaticani. 1871. — Magában foglalja mind a 
zsinattal összefüggésben álló okmányokat (syllabus, bullák), 

ellenzéki püspökök nagyobbszámu és műveltebb népe-
ket képviseltek, itt, hol egyházi zsinatról, nem pe-
dig országos parlamentről van szó, számba sem 
jöhet ; miután a püspökök nem mint a hivek meg-
bizott képviselői, hanem mint az egyház istenileg 
rendelt kormányzói vesznek részt a zsinaton. 7) 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Folytatás.) 

A közvélemény tehát a liberalismus értelmében lénye-
gesen kereszténytelen és egyházellenes. És mégis, — ki 
hinné ? voltak és vannak, kik azt az egyházba becsempészni 
megkisérlették és itt részére azon állást mutatták ki, melyet 
az már az állami és társadalmi életben elfoglal ! Az úgyne-
vezett „szabad tudományt" illeti azon szomorú dicsőség, 
hogy a minden képtelenség e legnagyobbikát megkisérlette. 
A liberalismussal kaczérkodva, annak tantételeit a keresz-
ténység tantételeivel össze akarják olvasztani és ezáltal e kettő 
között a kiengesztelést létre hozni, Krisztust és Beliált egy-
mással összhangba hozni. A közvélemény ezen elméletét a 
páholy kezéből vévén át, e méregnövényt az egyház kertjébe 
akarják átültetni. Egy német pap, német tudós volt az, ki e 
tervet néhány évvel ezelőtt nyilvánosan hirdette. „Hason-
lóan a prófétai hivatalhoz a zsidó korszakban", mondá a 
müncheni tudósok gyülekezetén ; „mely a rendezett papság 
mellett foglalt helyet, van az egyházban is, a rendez hatalom 
mellett egy rendkívüli hatalom, és ez a közvélemény. Előtte 
végtére mindenkinek meg kell hajolnia, az egyház fejeinek és 
a hatalom birtokosainak is. Általa gyakorolja a theologiai 
tudomány az őt megillető hatalmát, melynek semmi sem áll 
ellen ; mert ez az, mely a vallási és egyházi ügyekben az 
igaz és egészséges közvéleménynek létet ad." Tehát a végel-
döntés a felett, mit kell az egyházban tanítani és hinni, nem 
az Isten által rendelt, egyházi tanítóhivatal kezében van, ha-
nem a „közvélemény" kezében, melyet a „tudományos theo-
logia", és in concreto, a „tudományos" (de azért nem mindig 
tudós) theologusok csinálnak, sajtójok által elterjesztenek és 
támogatnak. Már ez önmagában véve a legnagyobb haeresis, 
mely csak képzelhető ; mert az egyháznak, Isten által adott 
egész szervezetét teljesen felforgatja; és ama bizonyos, „né-
met tudományos theologia" szellemére nézve nagyon jellemző, 
hogy e nyilatkozat ellen nem csak az egész gyülekezet nem 
állott fel azonnal, hanem, hogy ellenkezőleg legnagyobb része 
a szónok mellé sorakozva ; épen azon tiltakozás ellen lépett 
fel, melyet néhány elhatározott férfiú ama fentebbi nyilatko-

mind magának a zsinatnak összes határozatait. Függelékül 
betűrendben elsorolja a zsinati atyák neveit és székhelyeit. 
A hivatalos kiadás Rómában 1872-ben jelent meg e czim 
alatt : Acta et décréta SS. oecum. Cone. Vaticani in quatuor 
prioribus sessionibus. Romae. Ex typographia Vaticana. 1872. 

7) De hiszen még parlamentáris szokás szerint is a kép-
viselők teljesen egyforma szavazatjoggal birnak ; akár városi 
és müveit, akár falusi és tanulatlanabb választókat képvi-
seljenek. 
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zat ellen benyújtott. Már akkor előre lehetett látni a dolgo-
kat, melyek ma bekövetkeztek. A közvélemény legyen az 
irányadó, hitünk- és vallásos meggyőződésünkre nézve ! Amaz 
állhatatlan, változó, habozó „közvélemény", mely egy tudat-
lan, a vallási ügyekben teljesen itéletképtelen közönség által 
képviseltetik, s mely oly „tudományos theologusoktól" függ, 
kik köztudomás szerint távol vannak attól, hogy nézeteikben 
állhatatosak maradnának, sőt nagyon is készek, azokat meg-
változtatni : — ezen „közvélemény" legyen hitünk szabályo-
zója ! ! Az elvtelenség emeltessék elvvé az egyházban is, a 
vallásos hitre nézve isi Valamint a világi kormányok az elv-
telen közvélemény puszta szolgái- és végrehajtóivá sülyedtek 
alá, hasonlóképen vesse alá magát az egyházi tanitó hivatal 
is ezen elvtelen közvéleménynek, és félelem és rettegés kö-
zött tartsa meg ennek parancsait, teljesítse rendeleteit ! Mi 
lenne akkor vallásunkból, az egyházból, a kereszténységből ? 
Váljon nem látjuk-e, hova vezetett a liberális közvélemény 
uralma a protestantismusban ? Váljon szilárdan megáll-e 
abban a kereszténységnek csak egyetlenegy dogmája is ? 
Váljon nem csinált-e már itt, épen a „közvélemény", a ke-
reszténység minden tanitmányával tabula-rasá-t és nem jutott 
volna-e már a Protestantismus a teljes vallási nihilismusig, ha 
csak a nép, SZÍVÓS vallásos öntudattal nem ragaszkodnék oly 
szigorúan a kereszténység némely dogmáihoz ? Alig lehetne 
megmagyarázni, mikép juthatott az egyházi tudományosság-
ban oly jártas pap ily képtelenségre, hacsak nem tudnók, 
hogy a hit Isten ajándéka, melyeta „scientia quae inflat"-tal 
ugyan el lehet veszíteni, de semmiféle tudománynyal sem 
visszaszerezni. Mit kívánhatna a páholy önmagára nézve 
kedvezőbbet, mint azt, hogy elmélete a közvéleményről az 
egyházba is bejuthasson ! Hiszen ekkor ennek is, s vele az 
egész kereszténységnek vége lenne és győzne a páholy. Avagy 
csakugyan igaz lenne, hogy ez a tudós tanár, mint a páholy 
tagja szólott ? . . . . (Vége köv.) 

Szent-István-Társulat. 

Meg fogja engedni t . cz. rendes tudósítónk, hogy az ő 
értesitéàe helyett a „Szent-István-Társulat" f. hó 16-ki vá-
lasztmányi üléséről — ezúttal a „Budapesti Közlöny " tudó-
sítását adjuk, ez által ki akarván egyszersmind fejezni rész-
vétünket azon örvendetes jelenség felett, melynélfogva a 
Szent-István-Társulat működése a nagy közönség előtt is 
kivívja a méltányló elismerést, midőn az irodalmunk terén 
oly jelentékeny tényezőül van bemutatva. 

A „Budapesti Közlöny" f. évi 16-dik száma ezt irja a 
fenemlitett havi ülésről. 

„Gr. Cziráky János elnöklete alatt f. hó 16-kán tartá a 
Szent-István-Társulat saját (lövész-utczai 11. sz.) házában 
első választmányi ülését nagyszámú tagok jelenlétében, kiket 
a gróf-elnök" szívélyes melegséggel üdvözölt, kiemelvén a tár-
sulat magasztos hivatását, melynél fogva az irodalom terén 
vallás-erkölcsi irányban működni, s ez által a valódi cultura 
emelésére hatni nemcsak specificus feladata, hanem egy-
szersmind legnemesebb hazafiúi cselekedete, minek teljes 
sikeréhez istentől áldást kér, s a tagoktól, különösen pedig 
a választmánytól a szent ügy iránt égő s tevékeny buzgalmat 

vár, hogy így a társulat folytonos emelkedésnek örvendhes-
sen. — Tárkányi Béla alelnök a gróf lelkes üdvözletét az 
általa kivánt emelkedés igen ékesen szóló bizonyítványával 
viszonzá, t. i. egy uj alapító s hatvannégy rendes tagnak be-
jelentésével. Alapító taggá lett Balogh Sándor ügyvéd Pesten. 
Rendes tagokká lettek : Bognár István hittudor s tanfel-
ügyelő a bécsi Pázmány-intézetben ; iigyanezen intézetből : 
Kisfaludy A. Béla tiszteleti tag, továbbá Belki Károly, Boko-
nits János, Horváth Géza, Farkas Ferencz, Ochsenfeld Ven-
del, Porteller Tódor, Sípos Imre, Jankó István, Gyürky Sán-
dor, Schnabel Róbert, Vilmán György, Wolafka Nándor, 
Kánczy Lénárd, Simonides Károly, Tódor József papnöven-
dékek. — Az egri papnöveldéből : tiszteleti tag Bartók István. 
Rendes tagok : Baráth Alajos, Fekete Miklós, Frőhner Lajos, 
Kállay Ákos, Szucsányi Rudolf, Szentpétery Béla, Szmrecsá-
nyi Lajos, Cserha József, Less Lajos, Sípos Géza, Jekkel Já-
nos, Lovisek Mihály, Szakali János, Weiszpeck Géza, Boda 
Vendel, Gallovics József, Kubicza Lajos, Miklóssy Gyula, 
Mildner Béla, Török István, Végh Vincze, Zsittnyán Alajos, 
Demkő László, Bakó István, Bittó Sebestyén, Bóta Ernő, 
Doby Vincze, Fehér Gyula, Felföldi Jenő, Horváth János, 
Korclima Pál, Mezey Sándor, Schneck József, Sárkány Jó-
zsef, Szemes Kálmán, Verner József, Véber István, Bucsek 
István, Hadár Béla, Nagy János, Sárossy Lajos, Szabó Imre, 
Szepessy Lajos, Szoleczky László, Odry Miklós, Valla Károly, 
papnövendékek, kiknek a tágilletmények szabályszerűen 
megküldetni rendeltettek. — Az alelnök továbbá bemutatá 
az „Egri Népújság" írói által összeállított „Népkönyvtár" I. 
füzetét, mely „Téli Olvasmányok" czim alatt változatos tar-
talmú czikkeket nyújt a magyar népnek. Népiratok terjesz-
tése lévén a Szent-István-társulat egyik feladata, e czélból 
vette firmája alá a „Népkönyvtárt", s ennek segélyezésére 
már a mult évben 400 forintot szavazott meg, mely most 
folyóvá tétetett, nevelvén ez összeget Szabó Imre szombat-
helyi püspök 100 frttal, Köváry János apát és tari lelkész 
50 frttal. Pájer Antal apát plébános 50 frttal, hogy népünk 
annál olcsóbban kaphassa az egészséges tartalmú s valódi 
magyar zamatu népiratokat, csak ezáltal lehetvén kiszorítani 
a kártékony ponyvairodalmi termékeket, melyekkel a lelket-
len üzérkedés népünk kedélyét megmételyezi ; — Pór Antal 
esztergomi plébános és magyar akadémiai tag „Hunyadi Já-
nos1' czimü történelmi tanulmányáról Nátafalusy Kornél he-
lyeslő bírálata felolvastatván, nevezett mű folyó évi tagillet-
ményül a „Házikönyvtár" egyik füzetéül hatezer példányban 
sajtó alá adatni rendeltetett. Teljes méltánylást érdemel a 
Szent-István-társulat igazgatósága, midőn ily müveket nyújt 
tagjai kezébe, s az iróra nézve is nem csekély ösztön és sze-
rencse, hogy müve 6 ezer jpéldányban jut forgalomba. Több 
rendbeli folyamodásokra iskoláknak és egyleteknek ajándék-
könyvek engedélyeztettek. — A pécsi egyházmegyéből Jankó 
János kárászi esperes plébános által a táx-sulat részére tett 
20 frtnyi hagyomány a pénztárba beadatott. — Végre tár-
gyalás alá vétetett az 1873. évre készített költségvetés, s való-
ban örvendetesen lep meg minden irodalombarátot, midőn 
egy feltűnő zaj nélkül működő intézetünknél ily szép lendü-
letet tapasztal, melyet a számok ékesszólása fejez ki legvi-
lágosabban, ugyanis a Szent-István-társulat ez évre 86,898 
frt. 96 krt praeliminált bevételképen, a kiadás 86,828 ft. 65 
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krra lőn előirányozva. Lapunk tere nem engedi a tételeket 
részletezni, csupán megemlítünk egy-két figyelemre méltó 
tételt, mi a társulat practikus eljárását igen szépen jellemzi. 
A kiadás tételei közt iskolakönyvek és tagilletmények nyom-
tatási költségeire 39,800 ft. fordul elő ; irói dijakra 4000 ft., 
Cantu Caesar világtörténelmi müvének folytatására 3200 
forint; „Katholikus Hetilapra" 3400 ft., könyvkötői mun-
kákra 12,000 ft stb. Az ily számok legszebben hirdetik a 
társulat élénk tevékenységét, s teljesen igazolják az iránta 
folyton emelkedő részvétet, melyet a társulat azon áldozat-
készsége által is kiérdemel, hogy 25 év előtt történt megálla-
podása szerint 3 frt. 15 kr. évi tagdíjért most is 90 ivnyi 
könyvilletményt ad tagjainak, midőn a nyomda és papir ára 
azóta jóformán megkétszereződött." 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,)n,n. 19. Az i n f a l l i b i l i t á s és a „ R e f o r m " . 

A mi liberális lapjaink czikkezői ismét vig napokat élnek. Az 
infallibilitás, melyet a rozsnyói püspök ő Méltósága megyé-
jében kihirdetett, kedvező alkalmat nyújt nekik, hogy kedvök 
szerint mulassanak, hisz most lehet ismét egyszer neki 
menni a püspöki karnak ! lehet követelni teli torokkal a kor-
mánytól a püspökök elleni „szigorú eljárást", a „törvények" 
tiszteletben tartását sat. sat., mert — a haza veszélyben 
forog. A „Pesti Napló", „Lloyd" és ki tudná mindannyi libe-
rális lapnak nevét előadni, hősiesen meg is feleltek felada-
tuknak, nem akartak ők sem- hátramaradni azon hires hon-
atya megett, ki a fentebb nevezett ügyben a kormányt már 
is interpellálta, mert ugyan mivé is lenne különben az a 
hires népszerűség, mely után annyira epedez a hős liberá-
lis iróhad ! 

De tegyük félre e pillanatban a támadásokat, fordítsuk 
figyelmünket inkább egy meglepő jelenségre, álljunk szóba a 
„Reform"-mal, mely, nem tudjuk miért, miért nem, higgadtab-
ban szól a jelen ügyhöz, még sem ugy azonban, hogy szó nél-
kül hagyhatnék czikkét. 

A „Reform" nem osztja liberális laptársai nézeteit, ő 
nem kiált rendőrség után, ő nem akarja a rozsnyói püspök 
megidéztetését, mert az czéltalan dolog, a papságnak száz és 
száz módja van közölni a néppel az egyház tanítását, és, mint 
mondja, ámbár a kalocsai érseki megyében is kihirdettetett 
az infallibilitás, habár csakis papi körben, de azért ott a dol-
gok menete nem változott, a nép ma is az, ami az infallibili-
tás előtt volt. íme minő józanon tudnak gondolkozni a libe-
rális lapok, mikor lucidum intervallumuk van, midőn előve-
szik azt a józan eszet, melyet rendesen a szegre szoktak 
akasztani akkor, mikor a kath. egyház ügyeiről beszélnek. 
Régen megmondottuk már mi ezt, hogy nem fog azért a világ 
sarkából kifordulni, ha azt az infallibilitást kihirdetik is, és 
ime oda jutottunk, hogy ugyanezt constatálja egy pár év 
múlva az a lap is, mely tudtunkra nem mulasztott el egy 
alkalmat sem, hogy meg ne marjon bennünket. 

Eddig csak megvolnánk, hanem a „Reform" tovább is 
megy, hazafiságunkhoz, e mézes madzaghoz folyamodik és ez 
alapon fel is teszi, hogy holmi infallibilitási és hasonló kér-
dések hirdetgetésével nem fogjuk az ország nyugalmát felza-

varni és nem engedjük magunkat a római curia által jársza-
lagon vezettetni. No már ezekhez hozzá teszünk egy pár 
szót. Hogy a „Reform" hazafiságunkat dicséri, avval csak az 
igazságnak tesz eleget ; ha azonban azt véli, hogy ilyen kétes 
becsű dicséretek kedveért az ecclesia docens meg fog felejt-
kezni hivatásáról, hűtlen lesz'küldetéséhez, ugy nagyon csa-
latkozik. Mi nagyon szépen ki tudjuk egyeztetni hazafiúi 
szeretetünkkel, a római curia, jobban mondva, az egyház feje 
iránti engedelmességet anélkül, hogy csak egyik is, a legkis-
sebb csorbát szenvedné. A legújabb időből is számtalan pél-
dáját tudnók ennek idézni, de a sok közül csak az akadémiai 
frescókra történt adakozást emiitjük fel, mit épen azok tet-
tek, kik nem hagyják ugyan magokat járszalagon vezettetni, 
mit Róma sem akar tenni, hanem ismerve a fensőbb köteles-
ség és engedelmesség szabályait, a hit és erkölcs terén szíve-
sen alávetik magokat, az e tekintetben egyedüli legitim ha-
talomnak, a pápának. íme, minő szépen összefér e kettő, 
valóban szeretnők látni azt a bölcs férfiút, ki alaposan ki tudná 
mutatni, hogy e kettő egymással ellentétben van. Sőt oly 
egyházfő iránti engedelmesség, ki az összes keresztények-
nek közös atyja, kizárja a hazafiatlanságnak még csak lehetősé-
gét is ; mert azon szeretet, mely az összes kereszténységet 
átkarolja, ugyanez az összesnek boldogságát is óhajtja elő-
mozdítani, miben pedig a haza iránti hűség nem utolsó 
tényező. 

Sokat, nagyon sokat lehet a hazafiság révén kérni tő-
lünk, csak egyet nem : hogy hivatásunkat megtagadjuk ; pedig 
ezt követnők el, ha hallgatva a „Reform" figyelmeztetésére, 
nem hirdetnők az egyház tanát ugy, mint azt a sz. Lélekben 
egybegyűlt zsinati atyák határozták ; ha hallgatnánk azon 
okoskodásra, hogy az ország nyugalmát ne zavarjuk fel. 
Legyen meggyőződve a „Reform", hogy az ország nyugalma 
százszor jobban szivünkön fekszik, mint az ő czikkezőinek. 
De kik is képviselik azt az országot, melynek nyugalmát 
tőlünk a „R." félti? Egynehány liberális honatya, egy tuczat 
lármás ujságirógyerek, két tuczat felpálinkázható csőcselék 
stb., ebből áll a „R." országa, kiknek érdekében azt követeli 
tőlünk, hogy hallgassunk, hogy lelkismeretünkön erőszakot 
kövessünk el. Félre téve minden más argumentumot, nem 
inkább követelheti-e a hasonlithatlanul nagyobb többség, 
hogy az ő érdekében, a számba alig vehető kisebbség elné-
muljon? De különben is, legyen következetes önmagához a 
„R.", nem tett-e saját maga tanúságot a felől, hogy a kalo-
csai megyében a nyugalom nem zavartatott meg ! Bizonyára, 
ha a nyugalom egykor az országban fel fog zavartatni, annak 
forrását nem az infallibilitásban, nem is az egyház más tanit-
mányának hirdetésében, vagy a clerus izgatásában fogja fel-
találni a figyelő elme, hanem a minden vallásos hitet és 
erkölcsösséget aláásó czikkekben, melyek à liberális lapok 
hasábjain napvilágot látnak, s melyekben a „ Reform "-nak is 
nem csekély része van. Ajánljuk, forditsa figyelmét ezekre, 
nekünk majd lesz gondunk rá, hogy hivatásunknak mind egy-
házunk, mind hazánk irányában a szokott régi hűséggel 
megfeleljünk. • 

l i ó m a . T á r s a d a l m i é l e t ü n k korántsem oly kel-
lemes, mint azt Németországban talán sokan képzelik, — 
irja az „Augsb. Alig. Ztg."-nak egyik római levelezője, — s 
igaza van. A ki azt hinné, hogy az uj, hivatalos, „Italia una" 
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még csak némileg is meghonosultitten, az nagyon csalódnék. 
A király csak igen kevés időt tölt itt, sőt csudaszép fekvésű, 
Castel Porciano nevű birtokát is csak nagy ritkán látogatja, 
annak daczára, hogy ott bő alkalma lenne vadászni, mi kü-
lönben nála, úgyszólván szenvedélylyé vált. Többnyire Ná-
polyban, a Pisa melletti San Rossore-ban s Moncalieri-ban 
tartózkodik. Ez utóbbi Turin tájékán fekszik. Nem lévén ki-
rályné az országban, udvartartásról sem lehet szó, minél fogva 
az olasz királyi residentia nagyon elüt hasonló, külföldi, fe-
jedelmi székhelyektől. A ministerek szintén nőtelenek, vagy 
épen csak egyszerű polgáremberek, kik soha sem fogadnak, 
(miben az olasz zsugoriságnak is nagy része lehet.) Az uj pol-
gármester még nincsen kinevezve, s helyettese, Pianciani 
gróf, sokkal tovább lakott Rómán kivül, s sokkal compromit-
táltabb a vörösökkel való pajtáskodása által, semhogy a jobb 
társaságot maga köré gyüjthetné. A gazdag fönemességnek 
legnagyobb része szigorú papalino. A magasabb rangú hiva-
talnokok, egytől egyik idegenek, kiknek nincs beléptök a 
római társaságba. A képviselőknek nincsenek állandó laká-
saik ; egyegy ülésre ide jönnek, a vendéglőben fogadnak szál-
lást, s aztán ismét haza mennek. Ritka ember közülök az, ki 
nejét ide hozná, sőt még a hivatalnokok sem hozták el mind. 
Röviden mondva, minden ember ugy él itten, mintha uton volna. 

S még az alsóbbrendű nép ! — ez már épenséggel sem 
hisz a jelenlegi állapotoknak tartósságában, hanem ellenke-
zőleg meg van győződve arról, hogy mint 1814-ben és 
1849-ben, a régi rend előbb utóbb ismét feléledni fog. Ezen 
meggyőződésben a Colosseumban tervezett meetingnek meg-
hiúsulta nem kis mértékben megerősítette még, mihez még 
az is járul, hogy a római ember az idegenek elmaradását 
ismét csak a „buzzuri"-knak tulajdonítja, mi előtte egy okkal 
több, hogy gyűlölje. 

A dolog tehát igy áll, hogy a kormány jelenleg még 
csak a nemességnek egy igen kis részére, s a középosztálynak 
intelligens elemeire (értsd : a Gliettónak lakóira) támaszkod-
hatik, kik készek s hajlandók az uj szabadságnak árát is 
megfizetni. A többiek, rómaiak és bevándorlottak, kivétel 
nélkül csak jajveszékelni tudnak a rosz idők, a drágaság, a 
magas adók s a t . felett, s fájdalom, epanaszok, kivétel nélkül 
alaposak, s oly viszonyok által előidézvék, melyeket megvál-
toztatni többé nem lehet. (Dehogy nem ! sőt meg lesznek azok 
változtatva.) 

Berlin. A n a p i s a j t ó n a k i t é l e t e a z u j e g y -
h á z e l l e n e s t ö r v é n y e k f e l e t t , oly vegyes színezetű, 
mint magok a lapok, mi igen természetes, mert minden párt 
a maga szempontjából tekintvén az ügyet, természetes, hogy 
Ítéleteik is különbözők. Legélesebb a „Kreuzztg.11 bírálata, 
mely a cultusminister eljárását egyenesen alkotmányellenes-
nek mondja. „Csudálkozhatnék az ember," mondja az emlí-
tett lap, „ha egy ministert abban lát fáradozni, hogy oly bó-
kókat kovácsoljon az egyház számára, melyeket ez soha sem 
fog magára venni." Hogy a minister oly meddő, haszontalan 
munkára még csak vállalkozhatott is, ennek egyedüli magya-
rázata a „Kreuzzeitung" szerint abban fekszik, hogy az úgy-
nevezett iránytadó körök magok sem tudják, mit cselekesz-
nek s hogy képtelenek az uj törvényeknek liorderejét kellő-
leg méltányolni ; mert nincs fogalmuk arról, mi az egyháznak 
természete, joga s feladata, s minők amaz eszközök, melyek-

nek segítségével az elébe szabott feladatnak eleget tenni 
iparkodik. A „Kreuzztg." ez érdemben szószerint a követ-
kezőket mondja: „Nem hihetjük, hogy iránytadó helyen ezen 
törvényjavaslatoknak hordereje iránt kellőleg tiszta nézetek 
uralkodnának. Már csak az első javaslat is, mely a kiközösí-
tésre és a papnak egyházi teendőitől való, a világi hatalom 
által történendő felfüggesztésére vonatkozik, egyenesen min-
den, bármiféle néven nevezendő egyháznak szétrobbanását 
czélozza. A másik két tvjavaslat az egyház negatiójának eme 
müvét úgyszólván a netovábbig viszi, az által, hogy minden 
fegyelmet megbénít, hogy minden alárendelt hivatalnoknak 
jogot ad, az egyházi hivataloknak, kellő emberek általi be-
töltését meggátolni s végre az által, hogy egy legfelsőbb foru-
mot alapit meg, mely ezentúl tisztán egyházi kérdésekben 
ítélni fog. Feltéve, hogy a kormánynak ama része, a honnan 
ezen tvjavaslatok származnak, tudja s érti, mi ez : az egyház-
nak szabadsága, fel kell tennünk azt is, hogy ugyancsak a 
kormánynak kedve és szándéka tizennégy millió katholikus 
némettel kikötni ; sőt a máris megkezdett súrlódást harcz-
czá fejleszteni, s e harczot a végletekig vinni. Nézetünk 
azonban az, hogy bármiként végződjék is ezen irtóháboru a 
katholika egyház ellen, már azon egy körülmény, hogy elő-
idéztetett, elégséges arra, hogy az evangelika egyháznak 
necsak felvirágoztatását megakadályozza, hanem azt egyene-
sen is tönkre tegye. Akkor aztán egy egész sereg kis „szabad 
egyház" fog keletkezni, mely a létérti folytonos küzdelemben, 
szemben a katholicismussal, mindig a rövidebbet huzandja. 
Ha az urak ezt értenék, akkor belátták volna, miszerint 
tvjavaslatukkal most igen roszkor lépnek fel, s akkor nagyon 
is óvakodtak volna hasonló javaslatok által a római feljajdu-
lást, melyet annyi szinházi patlioszszal visszautasítottak, még 
utólagosan is igazolni. Hogy az urak ezt mind akarták volna 
azt nem hihetjük, s ép azért, a mi az u j tvjavaslatokban leg-
inkább feltűnő előttünk, az azon tökéletes tájékozatlanság 
egyházi viszonyaink iránt, mely mintegy ismertető jel gya-
nánt végig vonul rajtok." 

Nem kevésbé kedvezőtlen a „Volkszeitung"-nak bírá-
lata. „Az uj törvényjavaslatok" — mondja az említett lap,— 
„sem több, sem kevesebb, mint a legdurvább absolutismus-
nak újbóli feléledése. Oly harcz fejlődik majd azokból, melyet 
a kormány most eléggé könnyelműen előidéz, de mely nem-
sokára, s pedig joggal, komolylyá s szenvedélyessé válandik. 
Oly törvények ezek, melyek az igazi vallásszabadságra irá-
nyuló reményünket csirájában elfojtják. Bizonyos bureaukra-
tikus agyvelőknek beteges szüleménye ez, mely egy alkot-
mányszerü alapjogot megsemmisít, a vallásszabadság jogát." 

Sem a „Kreuzztg," sema „Volksztg" nem tartozik azon 
lapok közé, melyek a katholikusok iránt még csak méltányo-
sak is lenni szoktak. Ha mégis kárhoztatják Falknak leg-
ujabbi elaboratumát, ugy egyszerűen azért történik ez, mert 
belátják, hogy ilyféle törvények mellett, a legnagyobb állami 
pártfogolás sem leend képes többé, a protestantismusnak gal-
vanizált hulláját a végleges szétmállástól megóvni. Meglehet, 
hogy ez is egyik részét képezi azon tervnek, melyet a Gond-
viselés egy közel jövőben mi köztünk végrehajtani akar, de 
annyi bizonyos, hogy amely amazokat felemésztendi, az a tűz 
ránk nézve legfeljebb tisztitólag fog hatni. 

Nevetséges a „Nationalztg"-nak azon ötlete, hogy az 
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„igazi katholikusok" immár feliratok által köszönjék meg a 
császárnak, hogy oly törvényjavaslatoknak kidolgozását en-
gedte meg, melyek a Rómátóli függetlenségnek alapját meg-
vetni hivatvák. Oly csudálatos keveréke a naivságnak és a 
szemtelenségnek ez, hogy az ember midőn olvassa, még bo-
szankodni sem tud. Mindazonáltal ugylátszik, hogy még az 
„ókatliolikusok" is szégyenlik magokat a „Nat.-Ztg." felhívá-
sának engedni, legalább nem hallottuk eddig, hogy Döllinger 
vagy Michelis ez ügyben valamit kezdeményeztek volna, ám-
bátor, főleg ez utóbbitól, meg ilyen bohózat is telnék. 

IRODALOM. 
„ K i r c h e n g e s c h i c h t e in Lebensb i lde rn . Von Ferdinand Stiefelhagen. F r e i -

bu rg , H e r d e r ' s c h e V e r l a g s h a n d l u n g . V I I . 596. p a g g . 8. 1 T h l r . '27 sg r . " 

(Fo ly ta t á s . ) 

In allen Wissenschaften machte Lothar die schönsten 
Fortschritte, so dass er auch mit zu der Zahl der eigentlichen 
Gelehrten gerechnet wird. Nach Rom zurückgekehrt empfing 
er bald die niederen Weihen, und wurde Stiftsherr an St. 
Peter. Papst Clemens III. ernannte ihn wegen seiner ausge-
zeichneten Eigenschaften zum Cardinaldiakon, und als solcher 
nahm er schon an den wichtigsten Verhandlungen der Kirche 
Theil. Wie sehr er dabei auch nach innerer Vervollkommung 
strebte, davon hat er uns in seiner damals verfassten Schrift 
„Ueber die Verachtung der Welt, oder über das Elend der 
Menschheit", ein kostbares Denkmal hinterlassen. Er beklagt 
darin insbesondere das traurige Loos der Grossen dieser 
Welt, die mehr noch als Andere, sündhafte Anfechtungen 
erduldeten". . . . 

„Innocenz" mondja tovább az ily néven pápává válasz-
tott Lothárról a t. sz. „Innocenz schritt ohne Zagen an die 
unermessliche Arbeit, die in der verschiedensten Gestalt und 
fast auf dem ganzen Erdkreise seiner harrte . . . . Rastloser 
hat schwerlich je ein Sterblicher gearbeitet, und bald ent-
wickelte der Riesengeist staunenswertke Fähigkeit, Fernes 
wie Nahes zu durchschauen, zu ordnen, neu zu gestalten ; 
und eine Liebe, deren herzliche Theilnahme und väterliche 
Sorgfalt Grosser und Kleiner berücksichtigte und alle Anliegen 
der Christenheit umfasste". . . . Nachdem er seinen Amts-
antritt nach allen Seiten, sowohl durch Gesandte, als auch 
durch Briefe in nachdrücklicher und Vertrauen erweckender 
Weise kund gethan hatte, brachte er zunächst die Verhält-
nisse seiner weltlichen Herrschaft in Ordnung. In den unru-
higen und bewegten Zeiten, welche vorausgingen, hatte eine 
feste und sichere Ordnung fast nirgends sich festsetzen kön-
neu, zumal in manchen Städten und Provinzen Italiens der 
Kaiser anstatt des Papstes die Herrschafft sich angemasst 
hatte. In vielen Orten lagen kaiserliche Soldtruppen, die in 
den verschiedenen Kämpfen in Italien gedient hatten und 
für die künftigen Kämpfe unterhalten wurden. Da die Kaiser 
meist in der Ferne weilten, schalteten die Anführer jener 
Truppen, besonders jetzt bei der strittigen Königswahl in 
Deutschland, an Ort und Stelle oft mit der höchsten Will-
kühr und suchten sogar die oberste Herrschaft an sich zu 
reissen. Solchem Treiben that Innocenz gleich von Anfang an 
mit aller Macht Einhalt. Am Tage seiner Krönung empfing 
er vom Stadtpräfecten Petrus den Eid der Treue, und setzte 

ihn durch Ueberreichung eines Ehrenmantels in sein Amt 
ein. Eben so liess er sich in den übrigen Ortschaften, die 
zum Patrimonium des heil. Petrus gehörten, als Landesherr 
huldigen, indem er entweder Abgeordnete von dort empfing, 
oder selbst Gesandte dahin abordnete. Solche Entschieden-
heit und Kraft flösste dem Volke Vertrauen ein, dass es 
sebst vielfach sich der kaiserlichen Befehlshaber und ihrer 
lästigen Truppen entledigte und die gesetzliche Herrschaft 
bei sich einrichtete". . . . 

A 475-ik lapon, a Jézus Krisztus legszentebb nevében, 
mely világossága, erősitő tápja, orvossága vala a lélek minden 
szomorúsága, bánata és kedvetlensége ellen, zarándoksága 
útjában, nyugodt kebellel, valóban álmélkodásra méltólag, 
munkálkodott sal. sz. Ferenczről élvezettel olvassuk : 

„Franz von Sales, der heilige und so bekannte Bischof 
von Genf, ist das Musterbild eines wahren katholischen See-
lenhirten, welcher den verirrten Schäfiein so lange nachgeht, 
bis er sie auffindet, voll Liebe auf seine Schultern nimmt 
und zur Heerde zurückträgt, der für seine Heerde in treuer 
Sorge wacht, erquickende Nahrung schafft, und nöthigenfalls 
freudig das Leben opfert . . . Eine unzählige Menge Irrgläu-
bige hat er während seiner irdischen Wirksamkeit zur Kir-
che zurückgeführt ; nach seinem heiligen Hinscheiden aber 
hat er nicht aufgehört, durch seine gottseligen Schriften, wie 
durch sein heiliges Beispiel die Herzen der Gläubigen für die 
Tugend zu gewinnen . . . . Geboren ward er auf dem Schlosse 
Sales in Savoyen, nicht weit von Annecy in der Diöcese Genf, 
am 21. August 15G7 : er war also über 17. Jahre ein Zeitge-
nosse des heil. Karl Boromäus. . . . Seine Eltern hiesen 
Franz, Graf von Sales und Francisca von Sionas, beide mehr 
noch durch Frömmigkeit ausgezeichnet, als durch ihre edle 
Geburt. Die Mutter war äusserst besorgt von dem Sohne 
Alles fern zu halten, was nur den Schein des Bösen hatte ; 
sie verlor ihn nie aus den Augen. Von Jugend auf führte sie 
ihn mit zur Kirche ; so ward das kindliche Herz früh-
zeitig gegen das Haus Gottes und alle heiligen Sachen mit 
tiefer Ehrfurcht erfüllt. Oft las sie ihm aus dem Leben der 
Heiligen vor, und verband damit fromme Gespräche, die 
seiner Fassungskraft angemessen waren. Wenn sie Arme und 
Kranke besuchte, nahm sie ihn mit zur Begleitung, liess ihn 
selbst Almosen vertheilen und andere fromme Werke ver-
richten, die er leisten konnte . . . Unter so trefflicher Anlei-
tung lernte der Kleine jede Tugend üben ; er betete mit rüh-
render Andacht und liebte die Armen so sehr, dass er selbst 
für sie bei den Eltern bat und von seinen Speisen ihnen mit-
theilte . . . Hatte er aus Unachtsamkeit irgend einen Fehler 
begangen, so wollte er lieber gestraft werden, als sich die 
Nachsicht der Eltern erschleichen" . . . 

(Foly t , köv.) 

VEGYESEK. 
— 0 Herczegsége Magyarország prímása ujabb nagyszivü 

jótéteményekkel jelezte a testvérfővárosba érkezését. A budai 
irgalmas nők iskolájára adományozott 1000 frtot ; a pesti 
Erzsébetegyletnek 100 frtot ; a pesti Máriaintézetnek, mely 
szegény leányoknak menhelyül s neveidéül szolgál, 200 frtot 
a bosnyák katholikusok Sarejcvoi iskolájának.400 frtot, és a 
pesti kath. legényegyletnek 300 frtot: összesen 2000 forintot. 



— Kómában, a tizenkét apostolnak szentelt főtemplom-
ban legújabban szent Fülöp és Jakab apostolóknak eréklyeit 
fedezték fel, melyek az ottani főoltár alatt eltakarítva voltak. 

— Berlinben tizenkét protestáns pap, közösen aláirt, s 
a főegyháztanácshoz benyújtott, feliratban kijelentette, mi-
szerint a Jézus istenségét tagadó, s e miatt hivatalának 
elvesztésére ítélt Sydownak nézeteit tökéletesen osztja. E 
felirat a főegyháztanácsot igen kényes helyzetbe hozza ; mert 
most vagy mindezeket le kell tennie, vagy Sydownak letevését 
visszavonni, mi által a protestáns, egyházi tekintélynek a ke-
gyelemdöfés megadatnék. 

— A jezsuiták elűzése után, most a Münchenben szé-
kelő, pápai nuntius az, ki ellen a német liberális lapok mér-
ges nyilait szórják, azt követelvén, hogy ezen nuntiatura, 
mely már az u. n. emsi punctatiók idejében oly veszélyesnek 
mutatkozott, végre valahára eltörültessék. 

— A paderborni püspök, a porosz kormánynak általunk 
már aminap emiitett, illetéktelen rendelete ellen, a templomi 
vagyonnak ügyében, erélyes tiltakozást bocsátott ki. 

— Az osztrák belügyministerium a következő rendele-
tet bocsátotta ki : Tekintve hogy egyes helyeken úgynevezett 
ókatholikus papok esküvőket, kereszteléseket és temetéseket 
végezni szoktak, miből aztán azon kérdés származik ; mily 
módon történjék az efféle ténykedéseknek bevezetése a ka-
tholikus papok által kezelt anyakönyvekbe ; a belügyminis-
terium akként intézkedett, hogy azon katholikus lelkészek, 
kiket az állam az anyakönyveknek vezetésével megbízott, 
mint a cultus- és közoktatásügyi-ministeriumnak 1872. febr. 
20-áról kelt rendeletéből kiderül, nem kötelezhetők arra, 
hogy ókatholikus papok előtt végbement, s nekik-csak beje-
lentett esküvőket az általok vezetett anyakönyvekbe bevezes-
senek. Az ókatholikusok közt előforduló születési keresztelési s 
halálozási esetekre vonatkozólag azonban, az illető anyaköny-
vek vezetésével törvényesen megbízott, rendes lelkészeknek 
kötelességévé tétetik, azokat bejegyezni. 

— A westpháliai nemes hölgyek társulata elhatározta, 
hogy tekintve az egyházi s politikai viszonyoknak szomorú 
voltát, ezidén minden mulatságtól, ünnepélyektől, sat. tar-
tózkodik. Hasonlót hallunk Rómából is, hol nem régen Roc-
cagorga herczeg nagyon megjárta, ki elég tapintatlan volt, 
italianissimo létére egy általa adott bálra csakis a római, 
pápai érzelmű főnemességet meghivni, minek vége az lőn, 
hogy a herczeg ur egy maga tánczolhatott. Szintén római, s 
pedig épen nem „ultramontán" lapoknak, például a „Liber-
t á snak tudósításaiból tudjuk, hogy Viktor Emánuelt igen 
elkedvetlenítette azon körülmény, hogy újévi tisztelkedésre 
az egész római főnemesség közül összesen — senki sem je-
lentkezett ; miután ezidén még az öreg Pallavicini is, ki eddig 
mint „római aristocratia" szerepelni szokott, elmaradt. 

— Mily kedvező haladást tesz a katholicismus Angliá-
ban, arról a következő számok ékesen szóló bizonyságot tesz-
nek. Alig néhány esztendeje, hogy a katholika vallásnak nem 
volt képviselője az angol parlamentben ; most 24 katholikus 
ül a felső- és 37 az alsó-házban. Az angol nemesség közt van 
most 49 katholikus főúr ; ezenkívül Angliában 1 érsek s 21 

püspök, Scóthonban 1 érsek s 2 püspök, Irhonban és a gyar-
matokban 100 püspök. 1872-ben Angliában 75 katholikus 
pap szenteltetett fel. A katholikus papság most összesen 
1200 tagból áll, kik 1245 templom, kápolna vagy hitküldéri 
állomás mellett működnek. 

— Egy párisi lap e napokban a következő kedélyes 
adomát hozta. Egy gazdag amerikai, újév napján, végig sé-
tálván négyéves, kis leánykájával a boulevarclon, egyszerre 
csak egy csapat kis leánynyal találkozik, kik mindnyájan 
egyformán szürkébe öltöztetve, egy apáczának felügyelete 
alatt kettenkint haladnak, közbe közbe kiváncsi, nem ritkán 
epedő szemeket vetvén, bizonyos szépen berendezett bolti 
kirakatokra, hol boldogabb gyermekek szülei vásárolni szok-
tak. „Miféle leányok ezek?" — kérdi a kis amerikai apjától, 
— „hogy mindnyájan szürkébe vannak öltöztetve, kék sza-
laggal kalapjokon?" „Ezek árvák, leányom" — feleié az 
öreg — „oly gyermekek, kiknek nincsen szüleik, s kiknek 
tehát ma senki sem vesz újévi ajándékokat." „Nem vesz 
senki" — viszonzá a kicsinyke — „hát végy te nekik, papám, 
hadd legyen nekik is örömük !" Az öreg csakugyan ráállott, 
és az apácza engedelmével bevezetvén a kis csapatot egyik 
legközelebbi boltba, majdnem félig kiürítette azt. Gazdag 
amerikai, miért ne csinálhatna ily jószívű tréfát ? 

— A török szultán, mint tudva van, már régebben igen 
becses ajándékokat küldött a pápának, melyeket ez utóbbi, 
részint azon ellenséges magatartás miatt, melyet a török 
kormány az örmény kérdésben követett ; részint pedig azért 
nem fogadott el ; mert a Viktor Emanuel mellett hitelesített 
török követ utján jutottak hozzá. Ha igaz, a mit a lapok 
beszélnek, hogy jelenleg azon eszme merült fel Konstantiná-
polyban, külön követet küldeni Rómába, ki az említett aján-
dékokat ő szentségének átnyújtani fogná ; akkor ezt talán 
annak is vehetnők jeléül, hogy az örmény kérdésben is ked-
vező megoldás remélhető. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 331 ft. 85 kr. és 36 db cs. kir. arany, 1 
máriás húszas, 1 db negyedftos, 3 db kettős tallér, s 1 db 
ezüstftos. 

A pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi isko-
lája 1 db. cs. kir. arany. 

Szerkesztői üzenetek. 
Harkányba s Nagy-Körösre, Bzives köszönet te l veszem. Selmecz-

bányára és Zavarra ; el van intézve. R. K.-nak : Azért van minden elő-
fizetési fe lh ívásnál ezen figyelmeztetés : „ k é r j ü k minél előbb, nehogy sat." 
Halimbára . e lvégzük . 

N. N.-nek : személyzet ieket csak bizonyos ese tekben, i rodalmi h í re -
k e t azonban soha sem veszek á t más lapokból . A ki lapomban i smer t e tn i 
a k a r , az legyen szives közvet lenül hoz '.ám fordulni , s az ismerte tendő 
könyvnek , i r a t n a k sat . egy pé ldányá t rendelkezésemre bocsá tani . A k i 
ezt nem teszi, az enged je meg, hogy én is bátorságot vegyek m a g a m n a k , 
őt s m u n k á j á t t isz te le t te l ignorálni . 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt. félévre 5 fr t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, vízi város, főutcza 221, II, hová a kéz-

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kínt kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

Pesten, jan. 29. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

9. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A 
kereszténység s a közvélemény. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Fo ly ta tás . ) 

3) Mi már magát a templomi rendet illeti, a 
pap maga legyen példája a rend-, és fegyelemnek 
s ne engedjen meg semmit, miből legkevésbé is kö-
zömbösségre köveztetni lehessen. A hányszor, s 
bármely szent ténykedést végezzen mindig: 

a) szorgosan megválasztott, rendesen felvett, 
egyházi öltönyökben mutassa magát. Ha bűnül róv-
juk fel, midőn valaki elhanyagolt öltözékben tesz, 
vagy fogad látogatásokat, bizonyára azon követelés 
sem leend igazságtalan, hogy nem hiu, hanem gon-
dosan megválasztott egyházi öltönyben jelenjünk 
meg Isten egyházában. De hiszen a szabványok 
is u ta lnak erre, azért ezekben oktatást adni a ha-
rangozónak is elodázliatlan kötelesség. Kinek pél-
dául mindegy, ha az alba a reverendát egészben 
vagy csak részben fedi el, ha az csinos kerekded-
ségben, vagy itt rövidebb, amott hosszabb szegle-
tek- s csúcsokban fityeg, ha a karing összegyűrve, 
vagy kisimítva van, stb., az oly közömbösséget ta-
nusit, mely a hivők komolyabb részénél botrányt , 
a könnyelműeknél kaczajt idéz elő, a gonoszoknak 
pedig élczre, és gúnyra nyú j t alkalmat. Epen ugy 
bűnös hanyagságra mutat , ha elrongyolt egyházi 
öltönyökkel megelégszünk, s mintegy tettleg beis-
merjük, hogy az isteni tiszteletre minden elég jó. 
Ezál tal mintegy feljogosítjuk azokat, kiknek sze-
mében az isteni tisztelet fénye úgyis szálka, hogy 
judási alattomossággal örökké csak ezt hangoztas-
sák: ,,ad quid perditio haec?". Vannak parochialis 
lakok, hol minden szép, csinos, hogy ne mondjam 
fényes, mig a templomban a legnyomorubb sze-
génység, árvaság s elhagyatottság uralg. Mily 

szellem itt a tú lnyomó? Micsoda vőlegény az, ki 
magabibor- és aranyban hiuskodik, migmennyasz-
szonya piszkos, elrongyolt foszlányokban j á r ? — 
Elárulása a szent helynek s szent ügynek, ha a pap 
ily visszásság ellen nem küzd. Es pedig nem szük-
séges a rend e téreni helyreállítására, hogy plébáno-
sok legyünk ; e rendet a legfiatalabb segédpap is 
követelheti, s kell, hogy eszközölje, szerényen, de 
komolyan ha csak menthetetlen könnyelműséget 
nem akar mutatni az illető szabványok (rubrikák) 
i rányában. — És itt csak mellékesen jegyzem 
meg, mily szorongás fogja el lelkemet, ha a vilá-
giak naponta sűrűbb beavatkozása az egyház 
ügyeibe eszembe jut. Nem félek én a nyilvánosság-
tól, nem bánom én, ha ellenőrzik a számadásokat, 
de azt, megvallom, nem óhajtóm, hogy a templo-
mok vagyona egészen világiak által kezeltessék, 
ők szabván meg természetesen, vallásos ( ? ! ) érzel-
meikhez mérten a templom szükségeit ; mert meg 
vagyok győződve, hogy akkor a szegény papnak 
igen sok kellemetlensége leend, s meglehet mi is 
ugy járunk, mint nem rég olvasám, egy németországi 
templomról, melynek midőn számadásait egy irnok 
vizsgálgatná, ily megjegyzést tett : „mire való az 
esőköpeny a templomban ?" — egy pluviale megren-
deléséről volt t. i. szó, s mert e nevezet előtte terra 
incognita volt, a szótárhoz folyamodott s ebből ki-
betűzte, hogy pluviale — esőköpeny. A másik i ly 
ellenvetést t e t t : „Mire való a templomnak só? — 
bővebb felvilágosítás adandó;" — azt hitte szegény, 
hogy a pap és harangozó az asztalukra szükséges 
sónak egy részét a templom számadásaiba behozták; 
— hát ugyan az örök lámpát nem fogják-e betil-
tan i? s épen azért óhajtom, hogy történjék bármi, 
a templomvagyon egyházilag kezeltessék. 

b) A papnak templomba menete mindig ko-
moly, kimért, arcza nyugodt s vidám legyen. — A 
szelesség igen rut ; a zavart s haragos arcz pedig 
visszataszító. — A sietség száz rubrikát halomra 
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dönt, s oly dolgokat mivel, hogy botrány nélkül 
nézni alig lehet. S mit tartsunk a szent dolgokról, 
ha a szentély őre azokat bűnös kicsinyléssel 
végzi, sebesen ide s tova futkos s mint a szemfény-
vesztő' mindent össze hány, s ugy tesz, ugy siet? 
mintha alig várná már a pillanatot, hogy a tem-
plomnak hátat fordithasson. Természetesen, ha a 
kocsi felszerszámozott lovakkal, avagy a vidor 
czimborák már a paplak előtt vár ják, akkor felis-
merik a megütközött liivek a sietség indokát, 
hanem egyszersmind meggyőződnek arról is, hogy 
az ily papnak a világ öröme és vidorsága sokkal 
inkább szivén fekszik, mint a szentmisének méltó 
bemutatása. 

A pap továbbá soha se menjen oly arczkifeje-
zéssel a templomba, mely bármely szenvedélyt el-
árulna ; hiszen akkor hiányzik minden kenet, és 
ihlet, a kegyelem elröppen és a kegyelem-élet elhal. 
Ha a hivek, midőn lelkipásztorukat a templomba 
belépni lá t ják, ily kérdést tesznek : „mi történt már 
megint, hogy az ur i ly haragosan, bosszúsan néz 
k i ? " akkor eltűnt lelkökből az isteni tiszte-
lethez szükséges hangulat ; mert könnyen meglehet, 
hogy a fentirt kérdésnek megfejtése annak egész 
tar tama alatt foglalkoztatja őket. E hibába azon-
ban nem igen könnyen esik a lelkipásztor, lia leg-
alább egy negyedórát a szent áldozathozi előkészü-
letre szentel. 

c) Minden áldozár gondoskodásának kiváló 
tá rgya legyen az oltár. A rubrikák erre nézve rész-
letes utasításokat adnak. Az oltároknak egyik leg-
elterjedtebb hiánya, hogy a szabványok által elő-
irt teritőkkel nem lát ta tnak el ; e visszássággal ke-
veset gondolnak a harangozó urak, s azért czél-
szerü lesz gyakran utánnézni, s nekik az ez érdem-
beni, szükséges utasításokat megadni. Mellékesen 
megjegyzem, hogy az előirt vászon-gyolcs helyett, 
a gyorsan piszkolható, pamutos szövetekkel ne 
elégedjünk meg. Az igaz, kevesbbe kerül, de az 
efféle gazdálkodási rendszeren, olyanokban, mik 
Istent, s az isteni dolgokat illetik, nagyon ritkán 
van áldás. — A kánontáblák iránt sem szabad 
közömböseknek lennünk, ezek fájdalom, nagyon 
mostohán kezeltetnek, többnyire elavultak, vagy 
viasz-csepegésektől annyira bemocskolvák, hogy 
olvasni is alig lehet. Továbbá nem r i tkán megtör-
ténik, hogy szép, gazdag virágok között oly gyer-
tya tar tók állanak, melyeken évek óta ott tapad a 
viasz; vagy aranyozásuk, vagy festésük egészen 
lekopott, lábaik hiányzanak stb. — Ne mondja 

soha a pap, hogy ezekről, s hasonlókról gondos-
kodni nem az ő dolga, hanem a liarangozóé; a 
buzgó sekrestyés, az igaz, i ly visszásságokat, lia 
léteznek, eltávolítja, általában azonban a sekrestyés 
csak arról tartozik gondoskodni, amivel őt a plé-
bános megbízta ; nem a sekrestyés, de a plébános 
imádkozza naponta, vagy legalább kellene, hogy 
imádkozza : Domine, dilexi decorem domus tuae ! ! 

d) Ha a gyónószékben, s a felett pókhálók 
fityegnek, bizonyára rosz jel az, s ha nem volnék 
is rajongó a gyónószékeket illetőleg, legalább a 
külső csint s rendet tekintve, azoknak tisztán tar-
tását szigorúan megrendelném, nehogy néma s 
mégis oly hangosan szóló vádlóim legyenek mások 
előtt. Természetesen, lia évenkint egyszer kétszer 
gyónta tunk, akkor könnyen tehetjük a gyónószé-
ket lomtárrá, mint azt némely helyeken már fáj-
dalom, magam is tapasztaltam, s abba aztán feles-
leges vagy eltört gyer tyatar tókat , elavult virágokat 
sat. rakhatunk, és ta r tha tunk, de a buzgó pap azon 
leend, hogy a gyóntatószék, ha még oly eldugott 
helyen van is felállítva, időről időre kitisztittassék, 
megmosassék, s ez annál gyakrabban, minél na-
gyobb a gyónók száma, vagy mint bizonyos felvi-
lágosodottak mondani szokták, a gyónási rajongás, 
mely mindenesetre tidvösebb gyümölcsöket terem, 
mint a nyilvános helyek látogatása, mint a szépel-
gés, játék és vadászati rajongás. Dentur idonei con-
fessarii, ecce omnium Christianorum plena reforma-
tio. — S. Pius Y. 

e) A szószék is a templomhoz, s az ahhoz ve-
zető lépcsők ismét a szószékhez tartoznak. A serény, 
buzgó sekrestyés ezt is megtisztogatja, mit a rá 
szálló por miatt tennie szükséges. — E g y lelki-
pásztorsági tanár nem ok nélkül mondá : „a tem-
plomban minden szónokoljon, az oltár, a gyónószék, 
a keresztkut, a szószék stb." De e szónoklatnak 
nem lehet eredménye, lia a szónok tisztátalan, pisz-
kos, elhagyatott , és poros ; lia a különben fehér 
szinü szószék, a por és piszok miatt megsárgultan, 
fennen hirdeti, hogy a ra j ta szónoklót az Isten háza 
iránti buzgalom nem igen emészti. —• S minthogy 
a szószéknél vagyunk, nagyon kérem, hogy a szó-
noklat u tán mondani szokott közös imákat ne ugy 
tekintsük, mint valami unalmas függeléket, hanem 
ugy bán junk azokkal, mint imádsággal, ne hadar-
juk, sem ne harapjuk el végszavait, mert ez nem 
épületes, hanem boszantó. 

4) Ha ezek-, s egyebekre nézve rendet tar t a 
pap az Isten házában, akkor a hivek is megszere. 
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t end ik a r ende t , s a m e n n y i r e r a j t o k á l l , m e g t a r -
t a n d j á k az t ; h a pedig n e m , a k k o r a le lk ipász tor -
n a k egész e ré ly lye l , de m i n d i g szeretet tel a r r a ke l l 
tö rekednie , h o g y az m e g t a r t a s s á k . E z t , néze tem 
szer int , a köve tkező m ó d o n érhe t i el. 

a) T e m p l o m b a menete l . — Sebes v a g y ba l ló-
kázó bemenet a t emp lomba r u t , i l le t len, s a legfel-
ségesebb i rán t i , kevés t isz te le t re m u t a t . H a v a l a m e l y , 
legkevésbé is t ek in t é lyes emberhez j á r u l u n k , ké r -
dezősködünk , csendesen, v i g y á z v a j á r u n k , f é l énken 
k o p o g t a t u n k , h o g y bemenete t n y e r j ü n k : e l lenben a 
t e m p l o m b a n a g y r o b a j - , és za j j a l m e g y ü n k , m i n t h a 
va lami n y i l v á n o s m u l a t ó h e l y volna . H a a le lki-
pász tor e visszaélést töké le tesen k i i r t an i a k a r j a , 
a k k o r a g y e r m e k e k n é l kezdje . T o v á b b á az i l lemet 
necsak szóval t a n i t s a , h a n e m g y a k o r l a t i l a g is m u -
tassa meg , m i k é n t ke l l j en a t e m p l o m b a be lépni • 
s ne l egyen te rhére , h a az t többször is t a n i t a n i a 
s g y a k o r l a t i l a g is m e g m u t a t n i a kel lene. Mint több-
n y i r e l á t j u k , f ia ta l és öreg e g y i r á n t beba l l ag a 
t e m p l o m b a s be is m á r t j a kezét a szentelt viz t a r -
t ó b a ; de ha megkérdeznék t ize t , v á l j o n ve t t -e szen-
tel t vizet , s azzal h i n t v e meg m a g á t , ve te t t -e ke-
reszte t , jó t á l lok ér te , a l ig lenne ke t tő , k i az t m e r n é 
m o n d a n i , h o g y igen. E visszaélésre is figyelmesnek 
kel l lenni , s őket is figyelmeztetni, m e n n y i r e n e m 
csekélység az , h iszen az i s teni t iszteletliezi j ó ké-
szület , s a n n a k fe lébresztéséről v a n szó. Azér t 
g y a k r a n m o n d j u k el a h íveknek , h o g y a n , m i l y ér-
ze lmekkel kel l t e m p l o m b a menni , m ikén t be lépni , 
szentelt vizet venni , mié r t azzal m a g u n k a t kereszt-
te l je lö lni stb.; h o g y végre a szelesség, a figyelmet-
lenség erre vona tkozó l ag is, m i l y v issza te tsző , és 
m i l y i l le t len. T a n í t s u k ezt az i s k o l á b a n s a keresz-
t é n y t a n í t á s o k b a n , m e g e m l í t h e t j ü k a szószékről is, 
s a fiatal nemzedéknek t e t t l e g is m u t a s s u k meg. Do -
rnum t u a m Domine , decet s anc t i t udo , in long i tud i -
nem d ie rum. L o c u s iste s anc tus est , in quo o ra t 
sacerdos. O q u a m m e t u e n d u s est locus i s t e ! Vere 
non est liic a l iud , nisi d o m u s Dei, po r t a coeli! E z 
az e g y h á z n a k t emplomai ró l i t a n í t á s a . 

(Folyt, kör.) « 

A kereszténység s a közvélemény. 
(Vége.) 

Azonban, ha korunk más eseményeit szem előtt tartjuk, 
akkor kevésbé fogunk a „német theologusok" ezen képtelen 
ötlete felett csudálkozni. Azon kísérlet, hogy a közvélemény 
rendszere az egyházba is átültettessék, csak szükségszerű 
következménye azon másik kísérletnek, mely napjainkban 
tétetett, hogy t. i. a népfenségi elv az egyházba is becsem-

pésztessék és ez utóbbi amaz által megsemmisíttessék. Fen-
tebb kimutattuk, hogy a közvélemény elmélete szükségszerű 
következménye a népfenség elvének. És ime már hosz-
szabb idő óta egész csendben arra törekesznek, hogy a nép-
fenséget az egyházba behozzák, hogy egységét aláássák és 
egyes nemzeti egyházakká szétszaggassák azt. E törekvés 
napfényre jött a csalatkozhatlanság kinyilvánításának alkal-
mával és dühöngő izgatássá emelkedett a csalatkozhatlanság 
ellen, melyről jól tudták, hogy az a népfenségi elvnek létre-
jöttét az egyházban egyszer mindenkorra lehetetlenné teszi. 
És ha az igaz, a mint igaz, hogy azon izgatás a csalatkoz-
hatlanság ellen, a népfenségi jog megalapításának érdekében 
történt, akkor világos, hogy a népfenségi elv következményét» 
a közvélemény uralmát is megkisérlették az egyházra ráerő-
szakolni, hogy bukását annál biztosabban előmozdítsák. Evvel 
minden megvan fejtve. 

De annál szomorúbb világosságban tűnnek fel akkor 
azon „tudományos theologusok", kik magokat ezen elv kép-
viselőiül. felajánlották, mert akkor már nem lehet többé 
szó a lélek egyszerű tévedéséről, hanem egyenesen azon szán-
dékot kell felölök feltételezni, hogy az egyházat megrontani 
és nemzeti egyházakká szétrobbantani akarták. És a jelen-
leg dühöngő izgatás folyama alatt, már elég világosan meg-
vallották e szándékukat ! És mégis, igen — és mégis vannak, 
kik nem birnak elég bátorsággal, hogy a közvélemény ezen 
elméletét az egyházi téren magoktól határozottan elutasít-
sák, kik félelem és rettegés közt állanak szemben ezen köz-
véleménynyel és rettegéssel fogadják dictátori parancsait ! Mi 
volt az, ami nemcsak a csalatkozhatlanság kimondása, hanem 
a Var t.évelyeinek határozott és szabatos elvetése miatt is so-
kakba aggodalmat öntött ? Nem félelem, nem a közvélemény -
tőli félelem volt-e ez ? És mégis, még ma is, a definitio vég-
bemenetele után vannak némelyek, kik kezeiket törve, jaj-
gatnak a csapás felett, melyet e definitio az egyházra hozott 
az által, hogy a közvéleménynyel oly mereven szembeszállt. 
Az Istenért ! Tehát a kereszténység, az Istentől származott e 
hatalom, csakugyan meghajoljon a „közvélemény" uralma 
előtt? Kinek lesz akkor még bátorsága, a közvélemény kény-
uralmával szemben az igazságot megmondani és képviselni, 
ha ezt az egyház nem teszi ? Mióta erősödött a kereszténység 
az által, hogy a világ azon szelleméhez, mely a közvélemény-
ben nyilatkozik, alkalmazkodott volna ? Hiszen a keresztény-
ség a világba sem léphetett volna, hacsak bölcsőjétől kezdve, 
az isteni küldetés hatalmának bátorságával a pogány „köz-
véleménynek" hadat nem üzent, ha csak a küzdelmet erélye-
sen fel nem fogta és semmi, bár még oly súlyos külső csapá-
sok által sem, magát elrettentetni hagyta volna. És most egy-
szerre a keresztény hit érdekei az által mozdittatnának elő, 
ha az egyház a liberális közvélemény elől félénken visszavo-
nulna és nem bátorkodott volna kimondani azon dogmát, me-
lyet a közvélemény gyűlöl, nehogy ezáltal a liberalismust 
megsértse ! Mi lenne a kereszténységből, ha ezen maxima az 
egyházban uralomra jutna ! Váljon a liberalismus nem gyü-
löli-e az egyház minden dogmáit ? Ha igen, ugy egyiket sem 
lehet a „tetőről hirdetni", mert mindenikkel a liberális 
„közvélemény" támadtatik meg ! Akkor mindeniket a „véka 
alá kell rejteni", mert mindenikkel* a félelmetes oroszlánt 
ingereljük ! Ez lenne a keresztény bátorság ? oly bátorság, 



minőt az apostolok nyilvánítottak, midőn a tanács előtt ki-
nyilatkoztatták : „hogy nem lehet nem beszélniök arról, amit 
láttak és hallottak" ! Valóban ! ez a félelem a legnagyobb ve-
szély, mely bennünket érhetne ! Aki fél, az már elveszett. 
Mert aki fél, attól többé nem félnek mások, és ha a páholy-
nak nem kell többé félnie a keresztény igazság képviselőitől, 
ugy már eo ipso győzött. Az egyház sohasem ismert félelmet, 
legkevésbé pedig szemben az elvtelen és oktalan közvélemény-
nyel. Nekünk nem szabad megengednünk, hogy félelem ural-
kodjék felettünk, a ki fél, az — hogy egyenesen kimondjuk — 
vétkezik. De miért is félnénk ? A világtól ugy sem reményi-
hetünk semmit sem, akár bátran szembeszállunk vele, akár 
pedig gyáván visszahúzódunk előle. Az első esetben gyűlöl, a 
másikban megvet bennünket. De minden becsületes, meg-
győződéshü ember inkább akar gyülöltetni, mint megvet-
tetni. Épen azért fájdalmasan esik látni, hogy némelyek a 
liberalismus nyomorult közvéleményének hatalma elől vissza-
húzódnak ; némelyek gondosan, hol ide, hol oda hajlonganak 
a két ellentét, a kereszténység elvei és a liberális «közvéle-
mény parancsszava között, nehogy a kettő közül egyiket is 
megsértsék ; mások óvatos hallgatásba burkolóznak és azt 
hiszik, hogy az igazság eléggé védve van az által, ha ellen 
nem mondunk neki. 

Valóban itt tehát az ideje, hogy a kereszténység feje és 
legfőbb pásztora felemelte szavát és a rendithetlen hit bá-
torságával s apostoli nyíltsággal visszautasítván a liberális 
közvéleményt, azzal minden egyezkedést absolute lehetet-
lennek nyilatkoztatott. IX. Pius ezt megtette, amennyi-
ben a syllabusban ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy az 
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érvényesítendő maximák, vagyis a liberalismus velleitásai kö-
zött minden kiengesztelődés örökké lehetetlen, és hogy e 
kiengesztelést soha sem szabad megkisérleni. (80-ik tétel.) 
Nem csuda tehát, hogy ugyanazon közvélemény, melyet a 
kereszténység legfőbb pásztora oly mélyen szivén talált, 
ezen syllabus ellen oly módon támadt fel, hogy azt hihettük 
volna, miszerint az alvilág minden szellemei szabadon bocsát-
tattak ellene. De ez nem használt és nem használ semmit. 
Az egyház fejének ezen világtörténelmi szava által, egyszer 
mindenkorra ki van a liberális közvélemény utasítva az egy-
házból ; most már az egész keresztény világ tudja : hogy nem 
létezik az egyházon belül „liberális catholicismus", és hogy 
ilyennek léteznie nem is szabad. Az egyházban csak a hit 
örök elveinek szabad uralkodniok, nem pedig az állhatatlan, 
habozó közvéleménynek. A páholy által csinált közvélemény, 
minden pogány maximáival, minden anyagelvi gondolkozásá-
val és jellemtelenségével együtt, összeegyezhetlennek van 
nyilvánítva a kereszténység tanával és szellemével : e bélye-
get homlokáról soha és senki le nem veszi. Tehát mit se fél-
jünk ! Lépjünk bátran harczba e Proteusszerü szörnynyel ! A 
fővezér bátran előrement, kövessük őt hasonló bátorság- és 
elszántsággal! Nyúljon bár a „közvélemény" a bakó bárdjá-
hoz, nem mi leszünk az elsők, kik e bakó csapása alatt elhul-
lunk ! De evvel, mint egykor, a kereszténység győzelme is el 
lesz döntve ! Az üldözés a kereszténységnek sohasem ártott, 
sőt azt mindig győzelemre és diadalra vezette. „Nolite timere 
pusillus grex, quia complacuit Patri vestro, dare vobis re-
gnum. " (Luk. 12, 32.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 23. A v a l l á s o k t a t á s a g y m n a s i u -

m o k b a n . Ha tekintetbe veszszük azon mohó törekvést, 
melylyel korunk a mult hagyományait átalakítani igyekszik, 
ha szemléljük azon lázas tevékenységet, mely átkarolja a 
társadalmi élet minden körét, mely javítani akar minden 
igazi, vagy látszólagos hiányt, ugy azt vélhetnők, hogy boldo-
gabb korszak, vagy legalább ily jóra és nemesre törekvő 
nemzedék még nem létezett soha. Reform és reform ! ezt 
hangoztatják lapjaink, ezt a honatyák, ezt mindaz, ki méltó-
nak akar tartatni, hogy a 19-ik század halhatatlanainak név-
sorába felvétessék. Mi csuda tehát, hogy ez általános átalakí-
tási tervezet keretébe, a gymnasiumok is belevonatnak. Ez 
ugyanis azon tűzhely, hol a nemzet sarjadéka a tudomány 
tüzpróbáját kiállani van hivatva, hogy későbbi kiképeztésé-
nek alapját itt megvetve, egykor a józan felvilágosodás- és 
haladásnak, részben vezére, részben jóakaratú támogatója 
legyen. Ez mindenesetre nemes czél, és ha van valami, a mi 
a buzgó fáradozást, a kitartó munkásságot megérdemli, ami 
nemzeti hálára érdemes, az kétségtelenül az ifjúság oly 
irányú képeztetése, hogy abból a hazára ne vész, de üdv 
háromoljon. E czélra azonban az eszközöket tapintatosan 
kell megválasztani, itt nem szabad a rokon- vagy ellenszenv-
nek szerepet játszani, mert különben veszve van minden. 
Ugylátszik, hogy hazánkban e lejtőre leptek, kik hivatva 
voltak a gymnasiumok reformját létesíteni. 

Előttünk, ha a nemzet ifjúságát a józan művelődés és a 
nemes lialadás vezérévé óhajtjuk felnevelni, első és főkellék-
nek tűnik fel, hogy oly erkölcsi alapot adjunk jövő működé-
sének, oly annyira beöntsük lelkébe ezen erkölcsi alap 
szükségességét, hogy az ingathatlan legyen az élet bármily, 
jó vagy rosz viszonyai között ; hogy azt ne legyen képes meg-
tántoritani, sem a csábitgatás, sem a megfélemlítés ; mert 
jellemek csakis ingathatlan erkölcsi alapon fejlődhetnek, 
minek alapját viszont a vallásos hit képiezi. Fájdalommal 
kell tapasztalnunk, hogy az érdekeltek e nézpontot szem elől 
tévesztették. A gymnasiumok mostani állapotát tekintve 
ugyanis — mint olvassuk — az érdekeltek panasza Oda is 
irányalt, hogy „a hittan, az elemi iskolákat is betudva, 12 
éven át szakadatlanul, nagy terjedelemben adatván elő, a 
tanulóktól valóságos theologiai ismeret követeltetik, mi, nem-
csak a többi tárgyakra szükséges idő nagy részét igénybe 
veszi, de a sok szóhalmazba burkolt, ugyanazon egy tárgy-
nak végnélküli variátiója, az ifjúságot kifái^sztván a czélzat-
tal ellenkező eredményt szül ; annyira, hogy az ifjú az una-
lom érzetével és a vallásos érzelem lazultságával lép ki a 
gymnasiumból, minek folytán az életben legalább is hitkö-
zömbössé válik." Minélfogva azon tanács adatik, hogy : „a 
tanulók a három felsőbb osztályban is hetenkint katekizál-
tatva az exhortator által, érdemjegyosztás és vizsgatétel kö-
telezettsége nélkül kérdeztessenek ki, az előadott hittani té-
telek értelmére nézve." 

A vád — mert másnak nem nevezhetjük — az érdek-
lettek részéről tehát megvan, de váljon alapos-e ? azt akar-
juk kimutatni. Ha e vádat figyelemmel vizsgáljuk, ugy az 
1-ör oda irányul, hogy a hittan 12 éven keresztül adatik elő, 
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2-or lxogy ez a többi tantárgyak rovására történik, 3-szor 
hogy az egész csak variátio super eo és 4-szer, hogy minden-
nek gyümölcse a hitközömbösség. Lássuk egyenkint, mennyi-
ben felel meg a valóságnak. 

Teljes igazság, hogy a hittan az egész iskolai folyam 
alatt, tehát 12 éven keresztül adatik elő. De váljon merény-
let-e ez, az ember rendeltetése ellen ? Az ember élete e föl-
dön nem végczél, hanem csak eszköz a végczélra, és ha tekin-
tetbe veszszük, hogy 12 év az ember életének mindössze alig 
ötödrészét képezi, ha tekintetbe veszszük, hogy e 12 év után 
a rendszeres hitoktatás megszűnik, sőt, hogy e 12 év alatt is 
számtalan heterogen tananyaggal van elfoglalva az ifjú, me-
lyek szivét a földhöz vonják, mondhatjuk-e soknak, ha e he-
terogen elemekkel szemben legalább egy oly tantárgygyal fog-
lalkozik, mely őt fensőbb rendeltetésére figyelmezteti ? mond-
ható-e soknak, ha 12 éven keresztül oly elemmel foglalko-
zik rendszeresen, melynek egy egész életen keresztül irány-
adójául kell szolgálni? A paedagogia egyik alapelve, hogy a 
nevelésnek nem szabad egyoldalúnak lenni ; de kérdjük, nem 
lenne-e egyoldalú, ha az ifjú 12 éven keresztül egy pár évig 
a hittannal is foglalkoznék ugyan, többi éveit azonban tisz-
tán a reáliáknak szentelné? Korunk materialistus iránya, 
nem azt követeli-e ellenkezőleg és sürgősen, hogy felhasznál-
junk mindent, mi ellensúlyozni legyen képes a pusztán csak 
tapinthatók iránt érzékkel birni látszó emberiség irányát ? 
Sok és igy felesleges lenne 12 évi hittani tanitás, ha az ifjú 
csak szellem lenne, ha elméjét nem vennék figyelembe a sok 
reáliák, ha a világ egészen megszűnhetnék rá befolyását gya-
korolni ; de addig, mig a külvilág behatásának ő is alá van 
vetve, mig emberi természetét le nem vetkőzheti, mit soha 
sem tehet, addig elodázhatlanul szükséges lesz, hogy többi 
tantárgyaival párhuzamban, a hit tanitmányának ismeretében 
is neveltessék, nehogy egyoldalulag nevelve, épen nemesebb 
része, emberi rendeltetésétől elütőleg, parlagon heverjen. Nem 
tagadjuk, hogy a többi tudomány is, lia helyes irányban ke-
zeltetik, képes a lelket művelni, de e műveltség koronáját 
— és ezt minden elfogultság nélkül mondhatjuk — csak a 
vallásos hit adhatja meg. 

Távolról sem történik ez a tudományos előhaladás, 
tehát a többi tantárgyak rovására, mint állíttatik, sőt a dolog 
épen megfordítva történik. Tudtunkkal ugyanis ugy áll a 
hittannal a dolog a gymnasiumokban, hogy mig a mult évek-
ben az egész gymnasiumban, az alosztályokban ugy mint a 
felsőkben, a hittanitásra osztályonkint két-két óra szentelte-
tett, legújabban 1871-től kezdve, mint értésünkre esett, a 
fensőbb négy osztályban, hetenkint osztályonkint egy-egy 
órára szoríttatott. Minő hátrányára szolgálhat e szegény egy 
óra a többi tudományoknak? minő lelkismerettel követel-
hető, hogy az iíju még ezen hetenkinti egy órai lelki táplá-
léktól is megfosztassák ? mert legalább az érdekeltek, kik e 
pontot is panaszuk körébe vonták, ugy látszik, hogy ezen 
egy órát is megszüntetni óhajtják. Tehát mindent csak a 
hiu földi tudományoknak kell áldozatul hozni, száműzve le-
gyen felsőbb tanodáinkból, épen ott, hol a veszély növekszik, 
a jótékonyan ellensúlyozó vallás ereje ! nem kellene-e ezt in-
kább emelni ! 

A fensőbb tanodák, illetőleg gymnasiumok, a legelter-
jedtebb, legtágasabb, tudományos műveltség gyülhelyei. Nem 

lehet tehát képzelni, hogy ott, hol a többi tndományok na-
gyobb terjedelemben adatnak elő, egyedül a hittanitás ma-
radjon meg elemeinél és e pontnál véljük elérkezettnek az 
időt, hogy megfeleljünk ama vádra, mintha a hittanitás „sok 
szóhalmazba burkolt, ugyanazon egy tárgynak, végnélküli 
variátiója lenne", mint fentebb mondottuk, „variátio super 
eo." A kik ily állítást koczkáztatni képesek, azokról majdnem 
azt kényszerülünk mondani, hogy a nyolcz osztályon, illetőleg 
felső gymnasiumon keresztül, soha sem voltak jelen a hittani 
előadáson, vagy, hogy tanárok lévén, netalán soha sem vet-
tek magoknak időt a felett gondolkozni, minő viszony van a 
többi tantárgyakra nézve is, az alsó és felső gymnasium 
között, mily fejlődési processuson megyen keresztül a többi 
tantárgy is, mig az alsó és felső gymnasiumon keresztül a 
nyolczadik osztályban, a mennyire azt a gymnasiumok ren-
deltetése magával hozza, befejeztetik. 

De erről majd a jövő levélben. 
Győr, január hóban. 1873. N é h a i D e á k y Z s i g -

m o n d p ü s p ö k u r n á k e m l é k e . Főtisztelendő szerkesztő 
ur ! Megvannak a fájdalomnak is szentelt napjai, melyeken 
inkább szivünknek, mint a külvilágnak élünk, inkább érezünk, 
mint közlekedünk. A fájdalom ily szentelt napjai okozzák, 
hogy eddigelé a világ előtt úgyszólván teljesen hallgattunk 
azon gyászos veszteség felett, mely egyházmegyénket, és még 
inkább városunkat érte. A letűnt év utolsó reggelén ugyanis 
egy valóban nagy halottat kisértünk a szent béke ós áldások 
helyére, azon szentélybe, hova az ő, mint élőnek szive min-
dig kiváló áhítattal és előszeretettel vonzódott, — a kárme-
litaatyák templomába, melynek sírboltjában kívánta a boldo-
gult bevárni a feltámadás hajnalát. E nagy halottunk : Deáky 
Zsigmond, felszentelt caesaropoli püspök, székesegyházi nagy-
prépost, megyénk egyik disze, s ha szabad ily kifejezéssel 
élnünk, kedvencze, — miként ezt minden ékesszólásnál fé-
nyesebben bizonyitá a tisztikarok, tanuló ifjúság, papok és 
hívek messzünnen összesereglett rendkívüli sokasága, mely 
rovatalát sajgó kebellel és bánatos arczczal körülvevé. Tud-
tuk és éreztük mindannyian, kik a boldogultat ismertük, 
tiszteltük ós szerettük, hogy ő benne egy nagy lelket és ne-
mes szivet vesztettünk, milyenekre a bajok e honában, a 
küzdelmek e napjaiban, minél ritkábban találunk, annál 
inkább rájok szorulunk. Mert, hogy mi volt nekünk a boldogult, 
arról tényekkel tanúskodik legelőbb is élettörténetének vázla-
ta, melyet az egyházmegyei hivatalos körlevél adatai után ide 
iktatunk. Született 1795-ben Himódon, Sopronmegyében, hol 
atyja uradalmi tiszt vala. Világi tanulmányait a győri kir. 
akadémiában, az egyháziakat pedig ugyanitt a megyei pap-
növeldében kitűnő sikerrel végezvén, 1817-ben áldozárrá 
szenteltetett. Papi pályáját a lelkészet terén kezdette, Győ-
rött, majd Sopronban, végre Csornán segédkezvén, hol is 
teljes dicséretet és elismerést aratott. 1819-ben uj pálya 
nyilt előtte, midőn galanthai gróf Eszterházy Miklós öt fiai-
nak nevelőjévé meghívta. Ebbeli hivatását 1827-ben oly si-
kerrel fejezte be, miszerint Bourbon Károly, luccai kir. her-
czeg és spanyol infans az ő első szülöttjének nevelésére 
Deákyt kívánta és kérte fel, mit is ez elfogadván, nevelői pá-
lyáját 1841-ben, mind jeles növendékére, mind önmagára 
nézve a legfényesebb eredménynyel koszorúzta. Ezen idő 
alatt ugyanis, nemcsak a legnagyobbszerü utazásokat tette s a 
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legbecsesebb tapasztalatokat szerezte a külföldön ; nemcsak a 
legtágasabb körű ismeretségeket kötötte ; hanem mind az 
egyházi tudományokban tudori koszorút nyert, mind a világi 
tudományokban való jártasságát ritka tökélyre emelte ; miál-
tal a legmagasabb körökben is tiszteletet, szeretetet és elis-
merést vivott ki magának. Igy történt, hogy még 1835-ben 
pápa ő szentségének házi főpapjává, majd a rá következő 
évben czimzetes apáttá neveztetett ki; 1841-benpedig maga 
XVI. Gergely pápa által caesaropoli püspökké szenteltetett. 
Ennyi kitüntetéssel feldíszítve még ugyanez évben hazájába 
visszatért, hol ismét a legdíszesebb hivatalok vártak rá. 
Ugyanis legelőbb cs. kir. tanácsosi czimmel, iskolai főigazga-
tóvá neveztetett ki a győri kerületben ; majd 1847-ben Ő 
felségének kiváló kegyéből a győri székesegyházi káptalan 
tagjai közé avattatott, hol egy évtized múlva ugyané kápta-
lannak első méltóságára, a nagyprépostságra emeltetett. E 
méltóságot a boldogult haláláig viselte, mely is éltének 78-ib 
papságának 55-ik, püspöki méltóságának pedig 31-ik évében 
következett be. 

Miként a vázolt tények hirdetik, a Gonviselés a boldo-
gultat nagyszerű és hosszú életpályára szánta, s.őt már e föl-
dön ritka diszszel és fénynyel övezte körül. 0 azonban e pá-
lyát hasonlókép ritka és dus érdemekkel koszorúzta, azt eré-
nyeinek kedves illatával árasztá el. Nála a méltóságok nem 
valának üres sugarak, hanem csak visszfénye azon szellemi 
nagyságnak, azon magasztos erényeknek, melyekkel szive, 
lelke valóban tündökölt. Mert hogy nemes szivéből legalább 
néhány virágot felmutassak : váljon kit nem hatott meg a 
boldogultnak keresetlen, gyermeteg áhítata, a ki látta mint 
vonult ő hivatalos óráin kivül, jól mondva naponkint, majd a 
székesegyház, majd a kármelitatemplom egynémely csendes 
szögletébe, hogy ott elmondja a sz. olvasót ? Kit nem lelkesí-
tett az a mély érzelem, az az ártatlan öröm, melylyel ő papi 
és püspöki functióit végezé ? Nála mindig gazdag készletben 
voltak az áhítat eszközei, mint sz. képek, olvasók, imaköny-
vek stb., melyeket szegénynek-gazdagnak bőkezüleg ajándé-
kozgatott, azt szokván mondani : A szószéken és a lelkészet 
körében már nem működhetik ; tehát ily ajándékok által 
akarja a hiányt pótolni ! — Amily gyengéd vala szivében a 
vallásosság virága, az áhítat, oly fönkelt vala az ő tudomány-
szeretete. Tanúskodik erről nem egy kitűnő mű, mely részint 
saját dolgozata után, részint moecenási bőkezűsége folytán 
napvilágot látott ; ilyen pl., — hogy csak keveset említsek, 
— azon olaszul irt, magyar nyelvtan, melyet a boldogult 
még Olaszországban tartózkodása alatt bocsátott közre ; ilyen 
azon nagybecsű „Codex graecus quattuor Evangeliorum," 
melyet a boldogultnak tetemes áldozathozatala mellett a 
tudós Márkfi, pesti egyetemi hittanár rendezett sajtó alá. De 
leghangosabban hirdeti az ő tudományszeretetét azon párat-
lan becsű és gazdagságú, házi könyvtár, melyet a boldogult 
magyar, latin, olasz, franczia, német stb. nyelveken írott és 
sokszor csak ritka példányokban lelhető müvekből szerzett* 
szorgalmasan használt, és pár év előtt a nagyobb papnevelde 
díszes könyvtárának hagyományozott ; miáltal ő az egész 
egyházmegyét örök hálára kötelezte ! — Ámde ha meghatva 
említjük áhítatát ; ha lelkesülve hirdetjük tudományosságát : 
mit mondjunk az elhunytnak jótékonyságáról ? Ugy hiszszük, 
többet ér minden dicséretnél, lia e tekintetben hivatkozunk 

a városi szűkölködők minden rangjára és sokaságára, kik tőle 
üres kézzel sohasem távoztak ; hivatkozunk az egész megyei 
papságra, kik között vajmi kevesen lesznek, a kik a boldo-
gultnak jó szivét és bőkezűségét a legkülönfélébb módokon 
nem tapasztalták s áldották volna ! — Avagy mit mondjunk 
még azon rendkívüli szerénységről és nyájasságról, mely a 
boldogult nemes jellemének aranykerete vala ? Azon szerény-
ségről, melylyel még a legegyszerűbb- és legkisebbhez is 
atyailag leereszkedett? melylyel boldogot és boldogtalant, 
barátot és ellenséget magához vonzott s elvarázsolt ? Oh ! a 
szerénység és nyájasság, — ez volt az ő összes erényeinek 
kedves illata, — ebben rejlett azon titkos erő, melylyel mig 
önkeblét nyitva tartá,, addig mindenki szivét is meg tudta 
nyitni és meg is nyerni. Jól tudta, mert tapasztalta ő, hogy 
az ember csak annyit ér, annyit nyer, annyit hathat a vilá-
gon, amennyi szerénységgel és szelídséggel bír mások irányá-
ban. Enélkül az áhítat csupa hiúság, a tudományosság rideg 
különczkedés lesz, mely többet árt, mint használhat ; enélkül 
még a jótékonyság is keserű guny és megvetés gyanánt tűnik 
fel, mely inkább sebeket üt, mintsem gyógyít. Azért írja már 
Seneca „De dementia", lib. I. cap. 3. „Illius magnitúdó stabi-
lis fundataque est, quem omnes tam supra se esse, quam pro 
se sciunt ; cujus curam excubare pro salute singulorum atque 
universorum quotidie experiuntur ; quo procedente tamquam 
ad clarum ac beneficum sidus certatim ad volant ! " 

De ne ecseteljük tovább e nemes jellemet ; mert ezáltal 
csak fokozzuk keblünkben a méltó fájdalmat, melyet elvesz-
tése felett érezünk. Inkább adjunk hálát a Gondviselésnek, 
hogy bennünket ily ritka jellemmel és oly hosszú időre meg-
ajándékozott. Mert mig ő érdemeinek elévülhetlen jutalmát 
veendő, jobb hazába költözött ; addig szivének áldásait, jóté-
teményeinek élvezetét közöttünk és nekünk hagyta. Sirját 
nem jeleli rideg szobor; de emlékét bármely érez-s márvány-
nál becsesebben s hivebben őrzi a szivek ezreinek hálája, 
mely áldást esd le a boldogultra a szeretet Istenétől ! 

Kreshay. 
Róma. Az o l a s z k o r m á n y n a k l e g ú j a b b t á -

m a d á s a ő szentsége ellen abban áll, hogy testőreit a nem-
zetőri szolgálatra kényszeríti. Ez oly eljárás, mely eltekintve 
attól, hogy általa a híres garatiatörvényeknek egész hazug-
volta ismét egyszer fényes világításba helyeztetik, amennyi-
ben e törvények a pápai testőrséget az emiitett szolgálattól 
különösen felmentik, eltekintve ettől ; mert e törvényeknek 
értéke iránt már régen tisztában vagyunk ; tagadhatatlan, 
hogy ezen legujabbi támadás nagy tiszteletlenséget tanusit 
az egyház látható feje iránt és nevetséges ellentmondást rejt 
magában. Avagy ki tud oly katonát képzelni magának, ki 
egy s ugyanazon időben két különböző hadsereghez tartoz-
zék, és két, egymással szemben álló, hadvezér parancsainak 
engedelmeskedni köteleztessék ? Ez oly fonák gondolat, mely 
csakugyan nem támadhatott máshol, mint egy forradalmi 
ministeriumnak beteges agyvelejében. Váljon mit szólna az 
olasz kormány, ha valamely külföldi uralkodónak egyszerre 
eszébe jutna, azt követelni, illetőleg parancsolni, hogy az 
olasz katonák annyiszor, a mennyiszer, az ő zászlai alá állja-
nak? Ez talán nem fog megtörténni; mert a lissai és eus-
tózzai, gyorslábú hősöknek, ugyan ki vehetne hasznát ; hanem 
az eset gondolható, s kérdjük, mit mondana akkor az olasz 
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kormány ? Ha hallgatna is, ugy bizonyos, hogy az ilyen kato-
nát többé nem lehetne olasz katonának nevezni, époly ke-
véssé, a mily kevéssé az olyan, olasz, nemzetőri szolgálatra 
kényszeritett, pápai testőrt, még ezentul annak tekinteni 
lehetne. 

Pedig a garantia-törvény e testőröket biztosította ő 
szentségének. íme, ujolagos bizonyítéka annak, mit érnek e 
törvények, melyeket az igazságszerető közönség legott, az 
első pillanatban annak ismert fel, a mik voltaképen : folyto-
nos gúnynak a pápaság ellen. 

Az olasz kormány ismételten, nem csak lapjaiban, ha-
nem diplomatikus okirataiban s a parlament szine előtt is ki-
jelentette, miszerint Europa meg van győződve arról, hogy e 
garantiatörvények elégségesek a pápa világi hatalmának 
biztosítására. Feltéve, hogy ez igaz, mégis minden józan em-
ber belátja, miszerint bármely törvény csak akkor érheti el 
czélját, ha tényleg meg is tartatik ; s hogy ennélfogva a Ró-
mában képviselt hatalmaknak egyik legfőbb kötelességök, a 
felett őrködni, hogy legalább emez úgynevezett garantia-
törvények tartassanak meg ; mert különben Rómában való 
képviseltetésök époly haszontalan és nevetséges, mint eme 
törvények magok. Kötelességök tehát az olasz kormánynak 
eme legujabbi, önkénykedő eljárása ellen határozottan tilta-
kozni, nem mintha e törvényeket különben elismernék, hanem 
mivel e tiltakozásnak elhanyagolása saját magoktartását 
compromittálná és az olasz kormánynak mintegy elismerné 
abbeli jogát, az egész világot folytonosan bolonddá tenni. 

Ez azon helyzet, melyet Europa akkor teremtett ma-
gának, midőn részint gyávaságból, részint vétkes közömbös-
ség- s könnyelműségből, részint pedig vallásgyülöletből meg-
engedte, hogy az ezredéves történeti jognak mintegy guny-
jára, Rómában, az egyedüli törvényes fejedelem, a pápa 
mellé egy bitorló helyezkedjék, azon nyíltan bevallott szán-
dékkal, hogy azt, kinek kétszáz millió katholikus keresztény-
nek érdekében függetlennek lennie kell, alattvalójává tegye. 
Onnan származik ama folytonos súrlódás, a lelkismereteknek 
szűnni nem akaró nyugtalankodása, s a kormányoknak azon 
kellemetlen helyzete, melynél fogva alattvalóiknak kivánata 
folytán védelmezniük kell azt, kit a páholy, ha annyi hatalma 
volna, mint a mennyi gonoszság rejlik keblében, már régen 
az olasz forradalomnak áldozott volna fel. Szóval innen szár-
mazik azon kényes, kellemetlen helyzet, melyet megszüntetni 
csak a jogos állapotnak helyreállítása által lehet. 

Pár is. A t a n ü g y k é r d é s e nálunk is napirenden 
van, s szinte uj életet önt a versaillesi gyűlésbe. Az erre való 
lendület Broglie herczegtől eredt, ki január 9-én amaz in-
dítványt tette, hogy a legfelsőbb iskolatanács ugy a mint azt 
az 1850-iki törvény szervezte volt, ismét helyreállíttassák. 
Ezen indítványnak czélja nem egyéb, mint a régi, törvényes, 
III. Napoleon által önkényüleg megszüntetett állapotnak 
helyreállítása. Az említett esztendőben a törvényhozó testü-
let, ugy mint ma, tulnyomólag conversativ elemekből állott ; 
sőt a legujabbi véres jelenetek még másokat is arról győztek 
volt meg, miszerint egy rendezett államéletnek elkerülhetle-
nül szükséges feltétele, a nevelésnek keresztény volta. Ily kö-
rülmények közt Falloux, közoktatásügyi ministernek, a tan-
ügyet keresztény alapokon rendező törvényjavaslata nagy 
többséggel fogadtatott el, s Napoleon, ki a katholikusoknak 

mindaddig kedvezett, mig állását eléggé biztosítottnak nem 
tudta, e törvényt nemcsak szentesitette, hanem annak gya-
korlati keresztülvitelét minden tőle telhető módon támogatta 
is. Későbben azonban, midőn a nyíltabb fellépésnek idejét 
megérkezettnek vélte, ama törvény is szálka volt szemei-
ben s 1854—1856-ig mindent tett, mi azt hatályától meg-
foszthatta. Megszorította a községeknek szabad, tanító-
választási jogot, megakadályozta a független felsőbb tan-
intézeteknek alapítását, s különféle rendszabályok által a 
vallástanitást is iparkodott az iskolából kiszorítani. Minő 
derék nemzedéket nevelt ezáltal, azt a legújabb esemé-
nyek elfeledhetlenül megmutatták. Azt hinné az ember, 
hogy e tanulságos események felnyithatták volna a liberá-
lisok szemeit. Pedig dehogy ! A commune emberei, a kor-
mánynak gyenge- s kétszinüségénél fogva, vakmerőbbek, mint 
valaha. Első szónokuk Brisson volt, hírhedt páholyfőnök, 
ki a lehető „legerélyesebb" szavakkal a törvény ellen menny-
dörgött, s azt nyomorult férczműnek mondta, melyet oly em-
berek létesítettek, kiknek egyike (Montalembert) azt mondta, 
hogy a népek csak a káté által gyógyíthatók meg. Ezért ő — 
Brisson — minden vallást ki akar zárni az iskolából, különö-
sen pedig a katholikát, melynek hivei egy külföldi hatalom-
nak, a pápának befolyása alatt állanak. Valóban, szellem-
szegény egy faj, ezek a liberálisok ; — egyetlen egy argu-
mentumok van, ez is ostoba és hazug, s mégis mindenütt a 
világon csak ezen az egyen nyargalnak. Brissonnak segédjét 
Pressensé, református prédikátor játszotta, ki szintén a val-
lástalan iskolák mellett küzdött. Ellenök legjobban Cottin, 
fiatal képviselő szónokolt, ki bebizonyította, miszerint a né-
peknek, nemcsak szellemi, hanem anyagi gyarapodások is, 
legszorosabb összefüggésben áll azon befolyással, melyet az 
egyház az iskolára gyakorol. Remélhető, hogy a józanabb 
párt győzni fog, mert még a köztársasági baloldalnak is nem 
egy tagja kijelentette, miszerint a vallásos oktatás mel-
lett szavaz. 

Svnjcz. H e l y z e t ü n k , ha szomorú is, de érdekes ; 
legalább morál-politikai tekintetekben. Említettük a maga 
idején, minő tervek és törvények koholtatnak a katholikusok 
ellen ; emiitettük azt is, mit tesz különösen Genf kantonnak 
kormánya Mermíllod ellen, valamint azt is, hogy ez ügyben a 
pápai nuntius tiltakozást nyújtott be, melyet a liberális kor-
mány egyszerűen ignorált, minél fogva amaz a szövetségta-
nács előtt panaszt emelt. Ez utóbbi ezért kérdést intézvén a 
genfi kis zsarnokokhoz, azon választ nyerte, hogy a nuntius-
nak felszólalásait azért tették ad acta ; mert azokban oly 
megsértését látták saját souverainitásuknak, hogy legjobbnak 
tartották, semmit sem felelni. Ez aztán a semmitsem mondó 
válasz, melyben csak az a nevezetes, hogy Genf városának 
kálvinistákból, hitetlenekből és keresztlevél-katholikusokból 
álló kormánya, souverainitási jogot vél gyakorolni, ha a kan-
tonbeli katholikusok felett, kik, ha nemcsak a teljesjogu pol-
gárokat, hanem az összes lakosságot tekintetbe veszszük, a 
tényleges többséget képezik, több mint pápai joghatóságot 
gyakoroljon, püspököket nevezzen vagy tetszése szerint, — 
a Edit a pápa sem tesz — letegyen ; szentségeket eltörüljön, 
mit szintén a pápa sem tehet ; szóval ne kormányozzon, ha-
nem garázdálkodjék. Ily elemekkel nem lehet okosan be-
szélni ; itt vagy közibök kellene ütni, vagy, mint katholikusok 
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tűrni, mig az Istennek tetszeni fog, a megpróbáltatásnak 
idejét megröviditeni. 

Ha ezen szomorú viszonyoknak történelmi fejlődését 
vizsgáljuk, azt látjuk, bogy főleg az 1815-iki szerződések 
azok, melyek mindezen bajért felelőssekké teendők. Mit Eu-
rópának egyéb részeiben is láthatunk, az eléggé gonosz szán-
dékossággal itt is történt ; az tudnillik, hogy az akkori koro-
nás földosztók mindenütt azon voltak, a katkolikus minori-
tásokat az által szorítani sarokba, hogy igen gyakran, a föld-
tani s nemzetiségi viszonyoknak nyilt gunyjára, protestáns 
fejedelmek alá helyezték, vagy protestáns többségekkel for-
rasztották össze. Igy történt Genfben is, mely, akkor tulnyo-
mólag protestáns városhoz, egy tisztán katholikus vidék csa-
toltatott. Akkor a katholika egyház népjogi garantiákat 
nyert, melyek későbben az alkotmány által is megujittattak. 
De mit törődik mind ezekkel a liberalismus, ha kormányon 
van ? Látjuk ma. Igaz, hogy ez nem volt mindig igy. Fazy Ja-
kabnak idejében, ki, ha nem is szeplőtelen jellemű, de min-
denesetre kitűnő államférfi, a kormány jó lábon állt a katho-
likus elemekkel, s az volt azon korszak, melyben Genf leg-
gyorsabban és legszebben felvirágzott. Fazy az antikatholi-
kus üzelmeket még most is ellenzi ; de hiába, az észnek min-
dig hallgatnia kell ott, hol a szenvedély uralkodik. Hason-
lólag vagyunk Bernben is, hol a kormány egy bizonyos 
Tauscher nevü, protestáns ügyvédet bizott meg azzal, hogy 

* oly „közös", egyházi szervezetet dolgozzon ki, melyet aztán 
mindkét egyházra, a katholikára nem kevésbé, mint a pro-
testánsra rádekretáltatni szándékozik. A terv ennél fogva 
semmi egyéb, mint a berni katholicismusnak egyszerű, erő-
szakos protestantizálása. Egyik részletéül emiitjük, hogy a 
püspöknek minden, bármiféle kinevezési joga egyszerűen 
eltörültetik, ugy szintén azon joga is, a lelkészeket áthelyez-
hetni, vagy bizonyos esetekben letehetni. E helyett minden 
község választandja papját, természetesen csak hat eszten-
dőre, mely eszme jelenleg a svajezi kormányféríiaknak nád-
paripáját képezi. Itt is azon ravasz eljárást követték az 1815-i 
diplomaták, hogy a berni, protestáns kantonnal egy ős-katho-
likus vidéket, az úgynevezett Jurát, kötötték össze, mely 
hajdanta a baseli püspöknek világi fejedelemségét képezte. 
Természetes, hogy a katkolikusok itt is a kisebbségbe kerül-
tek, minek következménye az, hogy a Juravidék manap jog-
gal a berni Irkonnak neveztetik, ámbár tagadhatatlan, hogy 
manap a katholicismusra nézve egész Europa egy nagy Irhon, 
azon egy különbséggel, hogy vannak kormányok, melyek ra-
vaszabban, mások ismét, melyek erőszakosabban járnak el, 
mig a katholicismus mindenütt csak a liberalismusnak martyr-
ját képezi. 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek. Ó Felsége a császár s apóst, király, 

vallás- és közoktatási magyar ministeriuma előterjesztésére 
a székesfehérvári székes-egyházi káptalanban megüresedett 
ifjabb mesterkanonokságot Kuncz László püspöki titkárnak 
és szentszéki ülnöknek adományozta. 

— A würzburgi püspöknek egyik ujabbi körlevele azon 
károkra figyelmezteti megyéje papságát, melyeket az erkölcs-
telen iratoknak a nép közti elterjedése, ennek erkölcsi s 
anyagi állapota körül okoz ; s inti egyszersmind, hogy az 
afféle gonosz olvasmányokat, amennyire hatalmában áll, kikü-
szöbölni iparkodjék. 

— Mennyire nehéz néha az uralkodókra nézve, az igaz-
ságnak tudomására jutni, ezt a következő példa mutatja. A 
porosz Rajnamelléknek néhány szabadkőművese egy felirat-
ban katholikus polgártársait, mint az államnak ellenségeit 
denunciálta a császár előtt. Ez ellen most a katholikus pol-
gárok ellenfeliratot akartak, ugyancsak a császárhoz intézni ; 
de a posta ennek levél alakjában való felvételét megtagadta, 
állítólag azért, mert súlyánál fogva, mint csomag lett volna 
feladandó. Midőn aztán néhány nappal későbben, ugyanezen 
felirat, gondosan becsomagolva, hozatott a postára, akkor 
annak elfogadása ismét azért tagadtatott meg ; mert a regle-
ment szerint, közvetlen a császárhoz csak annak előlegesen 
kikért engedélye mellett szabad csomagot küldeni. De a te-
kintetes postának erőlködései utóvégre is kudarezot vallot-
tak ; mert a felirat magánúton jutott a császár kezéhez. 

— III. ^Napóleonnak január 15-kén véghezment teme" 
tésénél, a kath. papság teljes egyházi ornatusban a keress^ 
elövitele mellett vett részt. Ezen körülményre vonatkozólag 
egy Chislehurstből az „Univers"-be irt levélben ez áll: „Év-
századok óta a katholikus kereszt ma ismét először lett An-
golországban nyilvánosan láthatóvá. Habár a kereszt az 
angol egyházak nagy számát ékesíti, a törvény még sem tűri, 
hogy processióban a templom belsejéből kihozassék. De Vic-
toria királyné akará, hogy III. Napoleon temetésénél teljes 
szabadság engedtessék a kath. cultust nyilvánosan vallani, és 
ha a keresztnek megjelenése felhasználtatott volna valamely 
zavarra, az angol rendőrség, melynek ez irányban parancsai 
voltak, legottan elnyomta volna azt. Egyébiránt legkisebb 
veszély sem fenyegetőzött. Sőt ellenkezőleg minden arezon 
elmélyedés mutatkozott, és egy angol sem mulasztotta el, 
fővegét a római katholikus kereszt előtt tiszteletteljesen 
levenni, melyet Quin-Lacroix a szent-Dénesi (Saint-Denis) 
káptalanból vitt. 

— A kinek kedve van, a protestáns türelemre nézve 
tanulmányokat tenni, az menjen, többi közt, Braunschweigba. 
Ott a katholikifs papnak nem szabad, bármiféle egyházi csele-
kedetet végezni, lia csak nincsen Írásbeli engedélye a protes-
táns pásztortól. Különben 20 taliérnyi pénzbírság, vagy 14 
napnyi börtön; igy szól a „törvény", mely liberálisainknak állí-
tása szerint a „közlelkismeret"-nek hü kifejezése. 

— A regensburgi gymnasiumnak igazgatója, valami 
Erek tudor, feltalálta, hogy az ima-apostolság egylete 
„államveszélyes". Megtiltotta tehát a katholikus tanulóknak 
az abba való belépést, mig egyúttal a profestansokat felszó-
lította, hogy a Gusztav-Adolf-egyletre adakozzanak. A katho-
likus nyájnak türelme egyre másra már unalmassá kezd lenni. 

— Sydow tehát győzött. A berlini főegyház már meg-
engedte, hogy ő, ki Krisztus istenségét tagadja, a confirman-
dusoknak vallástanitását ismét átvehesse. Az ellene hozott 
ítéletnek visszavonása ennél fogva valószínű. 

— A japani keresztényekre vonatkozó tudositások 
egészen a multóvi oktoberhóig terjednek. Ezek szerint a 
kormány szavát nem tartja, és a fogoly keresztényeket csak 
akkor bocsátja szabadon, ha szent hitöket megtagadják. Eddig 
azonban csak tiz ilyen hitszegő találkozott ; a többinek álla-
pota pedig tetemesen roszabbodott. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Havi szemle. — Rövid uti jegyzetek. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Talán vakmerőséget követünk el, midőn oly 

időknek emlékét idézzük fel olvasóinkban,"melyek 
a „Religió"-nak egyik legszebb korszakát képez-
ték. Mentségünkül, midőn a ránk nézve minden-
esetre kedvezőtlen összehasonlításnak kiteszszük 
magunkat , szolgáljon azon tapasztalati tény, hogy 
oly szűkkeretü lap, mint a „Religio", a mai moz-
galmas időkben nem képes az események magasla-
tán maradni, ha csak időről időre a főbb mozzana-
tokat egy nagyobb képbe nem foglalván össze, a 
mit a napi közlönyök szakadozottan hoznak, törté-
neti egymásutánjában s összefüggésében nem ál-
lítja olvasóinak szemei elé, hogy azok ekként nyu-
godtan s összletében szemlélvén a helyzetet, meg is 
tudják ítélni azt, s a múltból következtetvén a jövőre, 
azt alkothassák magoknak, mit a szónak nemesebb 
értelmében, irányeszmének nevezni szoktunk. 

„Quantum potes, tantum aude" . . . . ez lebeg 
szemeink előtt, ez bátorit fel a talán nem könnyít 
munkára , midőn ezen történelmi képek és rajzok 
előállítására vállalkozunk, azon reményben, hogy 
lapunknak törzsolvasói a jelent nem a múlthoz 
mérni, mindnyájan pedig a felebaráti szeretetnek, 
ez ügyben kegyes elnézés által gyakorlati kifejezést 
adni fognak. 

Tervünk e szemlénkben az, hogy az egyházun-
kat s nemünk vallási s közművelődési fejlődését 
érdeklő főbb, bárminemű eseményeket röviden, bi-
rodalmok, országok s nemzetek szerint összeállitva, 
i t t ott egyes oly megjegyzéseket fűzzünk azokhoz, 
melyek korántsem azon praetensióval lépnek fel, 
hogy az egyedül iránytadók legyenek ; hanem me-
lyek legfelebb csak azért koczkáztatnak, hogy az 
olvasóban jobbaknak, találóbbaknak szolgáljanak 
kiinduló pontul ; mely czélt, ha az irónak elérnie si-

kerül t , meg lehet, nézetünk szerint, elégedve mun-
kájával . 

I lynemű eseménynek, a közelmúltban, három-
nak voltunk szemtanúi, melyekről kiválólag mond-
ha t juk , hogy közfigyelmet keltettek, sőt részben 
még ma is ébren tar t ják azt. E r t j ü k ő szentségének 
karácsoni allocutióját, I I I . Napoleon halálát , s a 
porosz, egyházpolitikai törvényjavaslatokat . Az 
allocutio okozta, hogy újévkor, leginkább Berlin-
ből oly vad lárma hangzott át hozzánk, mintha a 
félvilág lángban állana ; s e lárma azóta sem csil-
lapodott le, sőt azok, kiknél a pápai szónak erélye-
sen kezelt ostora az elevenre talál t , még most is 
j a jga tnak , hanem ugy, mint ama bizonyos állat , 
mely a büntetés feletti boszusságában boszut forral, «/ O i 
s csak a pillanatot lesi, hogy a sújtó kezet megmar-
hassa. Van is okuk Berlinben, boszusaknak lenniök ! 
Mily édes reményben ringatóztak már ottan, hogy 
a Victor Emanuel által fogva tar tot t , vatikáni ag-
gastyán, remegve hal lgatand, bármit cselekedjenek 
is amott a hegyeken tul, Borusso-Grermaniában. S 
emez édes remények egy csapással h iúknak bizo-
nyul tak, s sz. Péter szava villámcsapás gyanánt 
ütött az álliberalisok táborába, nagy pusztítást, 
azt mondhatnók : jótékony pusztítást okozván min-
denfelé. A mindenéből kifosztott, agg, védtelen 
pápa egyszerre csak megszólal, s hangjának halla-
tára az egész világnak szeme Róma felé fordul, 
részint haragosan, dühösen, részint öröm- s remény-
teljesen ; mert mindenki tudja , hogy amit a pápa 
mond, az lángbetükkel be van irva a történelem 
könyvébe. Vége van itt minden „politikai színle-
l é sének , mint Bismark nem régen euphemistice 
a diplomatáknak lelkismeretlenségét s becstelen ha-
zudozásait elnevezte: — a pápa, midőn ezt mondta : 
,a német katholikusok üldöztetnek,' megnevezte a 
dolgot a maga valódi nevén, s i rányt adott a tör-
ténelem Ítéletének. A gonoszságnak emez erélyes 
leleplezése magyarázza meg, miért oly dühösek 
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azok, kiket a pápai allocutio el*ő sorban érintett. 
Haragjok nagyobb, mint akkor volt, midőn a pápa 
Dániel kövecskéjéről beszélt; ámbár tagadhatat lan, 
hogy a keresztényeknek közös a ty ja most is csak 
ugy, mint akkor, azért nyilatkozott ekként, hogy 
a tévelygőket megmentse, nehogy oly ösvényekre 
térjenek, melyeknek végén a dicstelen bukás és 
megsemmisülés lészen osztályrészük. Nem a rágal-
mazó ellenség, hanem a figyelmeztető barát , a gon-
dos atya az, ki karácsonkor felszólalt. „Non eripit 
mortalia, qui régna dat coelestia" — e szavak, He-
ródesnek szólnak ugyan ; de megérthetnék Berlin-
ben is, hol egyszerre abban tetszenek magoknak, a 
katholika egyháznak létezését „állam veszély esnek" 
tar tani , valamint ama zsarnok is a bethlehemi 
gyermeket annak tar tot ta . 

Avagy azt mondjátok nekünk : „az állam nem 
a katholika egyháznak fennállását, hanem igenis, a 
benne túlságosan kifejlett papi uralmat ta r t ja ve-
szélyesnek" — ?, akkor engedjétek meg, hogy elő-
ször is ezen „túlságosan kifejlett papi uralom" fe-
lett mosolyogjunk, azután pedig ezen „uralmat" 
magát kissé közelebbről szemügyre vegyük. Nem 
„uralom" az, mit az Ur az ő felkent szolgáira bi-
zott, hanem szolgálat; a lelkek szolgálata, mely 
azoknak tanitásában, vezetésében áll. Szolgálat ez, 
amiért is a legfőbb, egyházi „uralkodó", mióta a 
keresztény állam létezik, valamennyi hivő szolgá-
jának nemcsak nevezte m a g á t , hanem az volt tettleg 
is. „Isten szolgáinak szolgája", — ez az őczime. Az 
Isten szolgáit szolgálja a katholikus papság, élén 
a pápával ; de épezért nem szolgálja azokat, kik 
Istentől elfordultak, kik az engedelmességet fel-
mondták neki, kik nem akarnak többé Istennek 
szolgái lenni. Ilyen a mai atheus állam ; ezt ugyan 
nem szolgálja, sem a pápa, sem a többi katholikus 
papság, sem a jó katholikusoknak, tiszteletre méltó 
serge. Nem szolgáljuk pedig, amennyiben meggyő-
ződésünknek szabadságát fentar tván magunknak, 
nem fogjuk soha jónak mondani, a mi rosz, igaz-
nak, a mi hazugság, törvényes eljárásnak, a mi 
legfeljebb a tényleges hatalommal való, rendszere-
sitett visszaélés. I ly értelemben csakugyan veszé-
lyesek vagyunk a „modern" államra nézve; époly 
veszélyesek, mint a mily veszélyes a sötétségre a 
világosság, a hazugságra az igazság, a gonoszságra 
nézve a becsületesség. S erre büszke vagyunk, s 
sa jnálnók, ha ezen állam valaha megszűnnék veszé-
lyeseknek tar tani bennünket. 

Azonban, emez egész ja jgatás az egyháznak 

államveszélyessége felett semmi egyéb, mint kohol-
mány, mely a rövidlátók eltévesztésére, és az alu-
székony lel ki s meretek tökéletes elaltatására van 
számitva. Tüzetesen Némethonban kiegészítő részét 
képezi azon „politikai színlelés"-nek, melynek nagy 
mestere Bismark maga. Emlékezzünk csak vissza, 
mit tett ő két esztendő óta a katholika egyház ellen, 
hogy lássuk, ki a veszélyes, az álnok, a tekintetnél-
küli ellenség, s kinek van jogi , a másikra panasz-
kodni. Jegyezzük röviden: a non-interventio elvé-
nek irányzatos kihirdetése, midőn arról volt s^ó, 
hogy a hatalmas német császár csak egy szót szól-
jon a kifosztogatott pápának javára s midőn egy 
időben, ugyanazon császár minden kitelhetőt köve-
tett el, hogy Strousberg zsidaja számára az óláhok-
tól kisajtolja ama milliókat, melyekre ez, több mint 
gyanús,-s még ezenfelül általa meg is szegett szer-
ződések alapján igényt t a r to t t ; ama sértő nyi la t -
kozatok a katholikusok, mint rosz hazafiak ellen, 
midőn a birodalmi tanácsban az úgynevezett alap-
jogok t á rgya l t a t t ak ; a középtöredéknek, nagyszerű 
fiascóval végződött feladása Rómában; az ókatho-
licismusnak irányzatos pártfogolási és azermelandi 
püspöknek üldözése ; a porosz, vallás- s közoktatás-
ügyi ministerium, katholikus osztályának eltörlése, 
a lex lutziana, a Mária-társulatnak feloszlatása ; 
Namszanovsky püspök vexálása ; a hivatalosan 
űzött, ókatholikus propaganda a katonák közt ; a 
katholikus tanfelügyelőknek letevése, s majdnem 
mindenütt protestansokkali felcserélése; a hittani 
karok i rányában követett kétszinü s igizságfcalan 
eljárás; a katholicismusnak elnyomása Elszászban; 
a szerzetesrendeknek kizárása a középiskolából; a je-
zsuitáknak kiűzése annak daczára, hogy a német 
katholikusok egyhangúlag, s a protestánsoknak 
józan része e rendszabály ellen t i l takoztak; a Jézus-
szive aj tatosságának betiltása és a katholikus tem-
plomoknak bezárása porosz Lengyelországban, leg-
újabban pelig Fa lknak törvényjavaslatai , s a t, 
s a t . , ezek azon főbb mozzanatok, melyek Bismark-
nak, a katholika egyház elleni eljárását jellemzik. 
S akkor még azt meri mondani, hogy az egyház 
fenyegeti az államot — Krementz fenyegeti Bis-
markot, Namszanowszky fenyegeti Roont ! — a 
ferdítés sokkal oktalanabb, semhogy az ember ne-
vetni tudjon raj ta . S midőn a pápa mindezek után 
azt mondja : ,az egyház üldöztetikakkor sértésről 
beszélnek Berlinben, s bérencz tollaik által felbuj-
t a t j ák a népet, mintha a pápai allocutio legalább 
is keresztháborut prédikált volna Vilmos a sas ellen. 
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E g y német lap akkor IX. Piust igen találólag 
Is tván, első vértanúhoz hasonlitá. Midőn ez, „tel-
jes lévén malaszttal és erővel nagy csodákat és je-
leket tenne a nép előtt, akkor támadának némelyek 
a zsinagógából, mely neveztetik lilertinusokénak, ve-
tekedvén Is tvánnal . De nem állhattak ellene a böl-
cseségnek és léleknek, ki szól vala. Akkor alattom-
ban küldének férfiakat, kik majd azt mondják, hogy 
hallották Őt káromló igéket szólani Felzendi-
ték tehát a népet és a véneket és Írástudókat ; és 
összefutván megragadák őt, és a gyülekezetbe vi-
vék. És hamis tanukat állitának, kik mondák : Ez 
az ember nem szűnik meg a törvény ellen 
való igéket szólani." 

Is tván akkor a gyülekezet előtt, ugy mint ma 
IX . Pius az egész világ előtt, nagyszerű „allocu-
tió"-t tartott ; melyben sok, igen kellemetlen igaz-
ságot mondott a zsidóknak; „Kemény nyakuak és 
körülmetéletlen szívűek és fü lűek! Ti mindenkor 
ellene állotok a Szentléleknek . . . . !" Akkor pedig 
a zsidók : „Hallván ezeket, dulnak-fulnak szivükben 
és fogaikat csikorgatják vala rá ja . . . . bedugák 
füleiket, és egyakarat tal rá ja rohanának. És kivet-
vén őt a városból, kövezik vala . . . . Az napon 
pedig nagy üldözés lőn az anyaszentegyházban." 

Megkövezni ugyan nem lehet a pápát , legalább 
ma még nem, hanem ürügyül fel lehet használni 
szavait, midőn oly törvényjavaslatokat hozunk a 
birodalmi tanács elé, melyek egyébiránt különben 
is hozattak volna ; de melyek most tekintve, hogy 
a pápa a német birodalmat szüntelenül „fenyegeti", 
kétszeresen szükségesek. Igy okoskodnak és csele-
kednek Berlinben s ezzel okadatolják Fa lk , cultus-
ministernek legújabb, voltaképen csakis a katholika 
egyház ellen irányuló törvényjavaslatai t , melyeknek 
tulajdonképeni czéljok az, a kissé illiberalis, kissé 
reaktonarius büzű Rcon-ministeriumnak ajánló 
levélül szolgálni a katliolikus-falók előtt s a no-
popery-tömegnek figyelmét elfordítani azon kelle-
metlen ténytől, hogy a hadi költségvetést ismét 
néhány száz millióval felebb rúgta tn i keilend. 
Azért is a régebbi, még Bismarknak ministerelnök-
sége alatt elkészült törvényjavaslatok közül mind-
azok hagyat tak ki, melyek közvetlenül a prot.es-
tantismust is érintették volna, mint péld. a polgári 
házasságot illető javaslat , melynek félretételét a 
„Krzztg." többi közt elég naivul azzal indokolta, 
hogy „a kormány még nincsen tisztában önmagával 
az iránt , miként kellene azon veszteséget pótolni, 
melyet a protestáns papság a polgári házasságnak 

behozatala által stoláris jövedelmeiben szenvedne!" 
Kitűnik ebből, hogy Nagynémetországban csak a 
protestáns papságnak stoláris jövedelme képezi a 
„haladás-"nak akadályát , mely haladást előbb ezen 
tisztességes testülettől ugy szólván, megváltani 
kell. Váljon ami protestáns papságunk a maga ide-
jén önfeláldozóbb lesz-e? 

Mivel pedig a többi, rendőri törvény csakis a 
katholika egyháznak üldözését czélozza, s ennél 
fogva a protestáns papságnak stoláris jövedelmeit 
épen nem érinti, azért azokat a Roon-ministerium 
is, a liberálisok nagy örömére megtartotta, s épen 
most a német birodalmi tanácsban tá rgyal ta t ja . 

Ezen törvények mintegy az utolsó lépést jel-
zik azon ostromban, melyet a porosz-német kor-
mány a katholika egyház ellen meginditott. Kez-
dődött ezen ostrom általános deklamatiókkal az 
ultramontanismus ellen, következett aztán a jesuitis-
musnak üldözése, majd Krementz és Namszanowszky 
személyeiben s a Lutzféle törvényben ac egész klé-
rus elleni erőszakoskodás, s most végre a harcz az 
egyetemes egyház ellen, melynek befejezésével Bis-
mark diadalmi ú t j á t is befejezhetni véli, nem gon-
dolva meg azt, mily közel van a capitoliumhoz a 
tarpeji szikla. Mindazonáltal tagadhatatlan, hogy e 
törvények nagy veszélyt rejtenek méhökben. Gya-
korlatilag keresztülvive, semmi kevesebbet sem je-
lentenek, mint a némethoni katholika egyház bei-
szervezetének teljes felforgatását, ugyanezen egy-
háznak tökéletes elszakitását Rómától s egy német, 
nemzeti egyháznak megalapítását, melynek legfőbb 
püspöke a porosz cultusminister lenne. E törvény-
javaslatok, ha majd törvényekké lesznek, azon 
alternatíva elé lielyzik a némethoni papságot, hogy 
vagy egyházától szakadjon el, vagy az ál lamnak 
parancsait passiv ellentállással fogadja. Szomorú 
egy jövő. A küzdelem nehéz lesz, s talán soká is 
fog tartani . Az államnak hatalmi eszközei, soka-
ságra s minőségre nézve, majdnem félelmeteseknek 
mondhatók, s az azokat kezelők kímélet nélkül al-
kalmazandják is. De azért nem szabad félni, s még 
kevésbé elcsüggedni! A katholika egyházat a 
külső erőszak elnyomhatja ugyan egy ideig, de 
végleg nem. Hozzá járul , hogy aligha fog talál-
kozni püspök, ki Bismark terveinek eszközéül vál-
lalkoznék; mi az pedig, mit egynehány hitetlen, 
pénzzel megvásárlott pappal vagy tanárral elérni 
lehet, azt az „ókatholicismus"-nak tragi-komikus 
sorsa eléggé megmutatta. 

(Vége köv.) 
1 0 * 
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Rövid uti jegyzetek. 

Öt éve mult annak, hogy e sorok írója hazája hatá-
rain tul nem fordult meg sehol, és aki szerencsés volt más 
alkalomkor Olaszhon műkincseit, az örök Róma szent helyeit, 
később Svájczban az Alkotónak, bámulatra ragadó műveit a 
természetben szemlélhetni, majd ismét a párisi uagy világ-
tárlaton afelett elmélkedhetni, mivé lehetne a keresztény 
társadalom, ha valláserkölcsi czélok elérésére csak tized ré-
szét fordítanák e század fiai annak, mit a földi kincsek, az 
ismeretek, ipar és művészet fejlesztésére, gyarapítására for-
dítanak, — a mult iskolai év végével vágyat érzett, Észak-
némethonban, Dániában, Németalföldön és Belgiumban egy 
kevesett körültekinteni. Nem volt ugyan előttem ismeretlen, 
hogy a protestáns éjszakon, hol a katholicismus még missiói 
állapotban van, hitsorsosaink e diasporájában, nem sok lelki 
öröm kínálkozik egy katholikus áldozárnak, különösen, ha 
viszonyai nem engedik, hogy egy vidéken heteket töltve, mé-
lyebb bepillantást nyerjen a nyomás folytán megedzett ka-
tholikus hivek hitéletébe, hanem arra van utalva, hogy tou-
risták módjára röviden végezzen, kevés pénzzel sokat lásson. 
De végre, aki katholikus országokban örömtől s lelkesedéstől 
dagadó kebellel szemlélte a vallásának isteni szelleme szülte 
nagy müveket, nem teszi roszul, ha a haeresis által talán 
inkább, mint a természet működése folytán megdermedt, hi-
degebb tájakra is elnéz, hogy megismervén a különbséget 
öntapasztalataiból, annál forróban ragaszkodjék sajátjához, 
nem törődvén avval sem, ha a vaspályán akár harmadik he-
lyen kellene is utazni, és valamivel soványabb, és már szo-
katlan volta miatt is roszabb táplálékkal megelégedni, leg-
alább imigy is könnyebben ellensúlyozhatja a Kempis Tamás 
szerint, a sok utazással járó veszedelmet. 

Aki Pesten, az osztrák államvaspálya indóházában, este 
tiz óra felé a postavonattal megindul, másnap esti hét óra-
kor Prágában lehet, és aki innen éjszaknyugotnak tart, jól 
teszi, ha katholikus létére itt egy keveset megpihen, és kö-
rülnéz ez ősvárosban, melyet nem csak fekvése, hanem valódi 
katholikus typusa is ajánl, minőt aztán látni egy időre nem 
adatik neki. A Ferdinand-utczán másnap a Moldva partjára 
jővén le, egy tisztes öreg áldozárral találkoztam, ki egy hozzá 
intézett kérdésből idegen voltamat felismervén, önkényt ajánl-
kozott vezetőül. Köszönettel fogadtam az öreg ur ajánlatát, 
kinek társaságában a moldvainneni városrész főbb pontjait, a 
dömések és keresztlovagok templomait, a jezsuiták egykori 
collegiumának roppant terjedelmes épületeit, IV. Károly 
emlékét, végre azon házat, melyben állítólag Husz János, a 
cseh reformátor lakott, megnéztem. Mennyire gyászos azon 
napok és események emléke, melyeket ez, életében ugyan 
szigora s példás, de tanaiban olyannyira veszedelmes férfiú 
hazájára, és az egész egyházra, hajlithatlan makacssággal 
felidézett ! Átkeltünk a Moldván, és én bucsut vettem tisztes 
kalauzomtól, kitől csak most tudtam meg, hogy ő Cs . . . k 
apát, hetvennégy éves, jubiláris áldozár. Siettem fel a Hrad-
schinra, hogy Prága főékességét, a szent Vitusról czim-
zett székesegyházat, mely egyszersmind nepomuki szent Já-
nosnak sirtemploma, és annyi szent kincset foglal magában, 

megtekintsem. Ha a királyi vár harmadik udvarán átjöttünk, 
előttünk áll a magasztos, idők folytán oly sok viszontagságon 
átment épület, egész nagyságában. A templom előtt szent 
Adalbert kápolnája áll, kinek teste 1040-ben, Gneseuből ho-
zatott Prágába. Jobb kéz felől emelkedik a negyvenöt ölnyi 
magas torony, hét haranggal, melyek legsulyosbika 227 má-
zsát nyom. Mielőtt Isten e felséges házába lépnénk, a tem-
plomtól jobbra a Szentháromságról czimzett kápolnát látjuk, 
hol a nepomuki szent Jánosnak szentté avattatása ünnepén 
(1729) használt képek őriztetnek. Magába a templomba lép-
vén, jobbról szent Venczelnek kápolnájába lépünk, kinek 
teste a főoltárban őriztetik. A második oltár, mely itt állott, 
de 1861-ben a Sternbergféle kápolnába áttétetett, gazdag, 
1200 drága kővel megrakott ereklyetartóban szent János 
nyelvét rejti. I t t mutatják az ajtót ama karikával, melybe 
szent Venczel fogódzott, midőn testvére által meggyilkolta-
tott. De hoszu volna, elősorolni a főegyház számos kápolnái-
nak és oltárainak kincseit. Csak nepomuki szent János és a 
templom védszentje, szent Vitus sírjairól szándékunk még 
valamit felemlíteni. Szent János 37 mázsányi sulyu ezüst ko-
porsóját, 27 ezüst és 1 arany lámpa környezik. A szentnek 
testét kanonoki öltöny fedi. Fején arany borostyán, kezében 
arany pálmaág, mellén brillantkereszt. A test kristálykopor-
sóban nyugszik, mely ismét ezüst koporsóba van téve. A ko-
porsó fedelén a szentnek ezüst szobra térdelő alakban lát-
ható, melynek feje felett egy nagyobb arany és öt kisebb 
brillántcsillag ragyog. A koporsó mindkét oldalán oltárok 
vannak, aranyozott, ezüst szentségszekrényekkel. Nepomuki 
szent János ezen koporsója alatt,bolthajtásos és kifestett 
sírbolt van, hova tizenegy lépcső vezetle, hol egykor Csehor-
szág e védszentjének teste nyugodott, és ahol egész első Jó-
zsef császár ós király idejéig a szent misék mondattak. 

Ha az úgynevezett császári kápolnából kilépünk, szent 
Vitus hírneves oltárát látjuk, kinek nevét a főegyház ma is 
viseli, mert szent Venczel, ki a szentnek karját ide helyez-
teté, az ő emlékének felajánlotta. Ez azon nevezetes hely, hol 
az öshagyomány szerint, Prága egykori pogány lakói ajtatos-
ságukat végezték. Ezen oltár alsó része Spitivnew herczegtől 
származik (1061), felette egy márvány koporsó szent Vitus-
nak, IV. Károly által 1355-ben Pisából hozott testét foglalja 
magában. 

A székesegyház temérdek kincseinek megszemlelése 
után röviden végeztünk a királyi várpalota nevezetességeinek 
figyelemre méltatásával, melynek fődiszét neháuy roppant 
tágas terem kéjjezi. A Hradschinróli kilátás soká nem enged 
mozdulni helyünkből, ós engem is csak a fenyegető vihar 
figyelmeztetett arra, hogy jó lesz szállásomra térni. Útitár-
sam csak más nap levén megérkezendő, felhasználtam a kö-
vetkező nap délelőtti órait a prágai museum megszemlélé-
sére. Az ásvány-, állat- és régiséggyüjteményeknek elég láto-
gatója volt, és néhány kíváncsi, különös érdekkel kereste fel a 
szekrényeket, melyekben Husz magister és Ziska kéziratai 
őriztetnek. Sajátságos ez a nemzeti pietás némelykor, a gyen-
gelelkü katholikus ember megfeledkezik vallása s egyháza 
ügyéről és dicsőíti „hazájának nagy fiát", és ha feltétlenül 
nem visszhangzód dicséreteit ; hazátlannak csúfol, kinek 
nincs is érzéke nemzetének nagysága iránt. 

(Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 29. A v a l l á s o k t a t á s a g y m n a s i u -

m o k b a n. (Vége.) „ Minő viszony van a többi tantárgyakra 
nézve is az alsó és felső gymnasium, között, mily fejlődési pro-
cessuson megyen keresztül a többi tantárgy is, mig az alsó és 
felső gymnasiumon keresztül a nyolczadik osztályban, ameny-
nyire azt a gymnasiumok rendeltetése magával hozza, befejez-
tetik?" E kérdést tettük múltkori levelünk végén, s annak 
megoldása képezi a mainak tárgyát. 

E pont igen világos, vegyük bár a latin nyelvtant, ter-
mészettant, mértant, történelmet, vagy ha létezik még, bár-
mely más tantárgyat. Mindezeknek az alsó gymnasiumban 
csak elemeik adatnak elő, mig bővebb kifejtésük a fensőbb 
gymnasiumra tartatik fenn ; itt ugyanaz a magva a tan-
tárgynak, a mi az alsóbb osztályokban, de nagyobb, széle-
sebb a látkör s kimerítőbb a körülmény, melyek között ugyan-
azon tény előadatik, de ki lesz oly rövidlátó, hogy ne mond-
juk oly esztelen, hogy ezt csak „sok szóhalmazba burkolt 
ugyanazon egy tárgy végnélküli varia tiójának" nevezze? Igy 
vagyunk a hittanitással is, az alsóbb osztályokban előadjuk 
a hit elemeit, megelégszünk az egyszerű kátéval ; a fensőbb 
osztályokban tágabb terét nyitjuk fel az itju előtt a titkok 
országának, mélyebben avatjuk be a titkokba, bevitatjuk a 
hittitkok igazságait, nemcsak a sz. irás idézeteivel, de az ész 
előtt is bebizonyítjuk lehetőségét, megmutatjuk, hogy az ész 
a hittitkokban ellenmondást nem fedezhet fel, stb. stb. ; az 
erkölcstanban bebizonyítjuk annak hatását az egyesre, ugy 
mint a társadalomra, nagyobb terjedelemben írjuk le azon kö-
telmeket, melyek a keresztény emberre, különböző viszonyai-
ban, az életben várnak stb. ; az egyháztörténelemben kiváló-
lag gondot fordítunk arra, hogy feltüntessük Isten gondviselő 
kormányát azon különben látható tényben, hogy egyházát 
annyi üldöztetés között is fentartotta, hogy igy bizalmat 
öntsünk az ifjúba az egyház sorsa iránt és meggyőzzük az 
egyház isteni eredete felől. Mindez tennészetesen bővebben 
történik, mint azt a biblia előadja. De mondható-e ez variá-
tiónak super eo ? Mondható-e a száz éves tölgyről, hogy az 
más fa, mint száz évvel ezelőtt volt és nem ugyanazon fának 
kifejlettebb alakja? de mig fejlődése kezdetén csekély figyel-
met ébresztett, most csudálkozásra indít. Más a férfiú lát-
köre, mint az ifjúé, de ezé is más, mint a gyermeké, igen 
mindeniknek azon tér tárandó fel ós oly mértékben, melyet 
és minő terjedelmében a kifejlettebb ész jogosan elvárhat, de 
hogy ebből akár más tudomány, akár nevezetesen a hit iránt 
közömbösség támadna, ezt be nem láthatjuk, mi e hitközöm-
bösséget, melyet az életben tapasztalunk, más forrásokból 
származtatjuk és nem mulasztjuk el, hogy e tekintetben is 
röviden ne nyilatkozzunk. 

Az ember vallásos életének kifejlődésére, és azon meg-
győződés megszilárdítására, hogy a vallásos élet az emberre 
nézve nem mellékes dolog, melylyel, ha valaki bir, nem kár 
ugyan, de nem is veszteség, ha avval nem bir ; mondjuk e 
czélra, és igy a hitközömbösség elhárítására, nem egy, ha-
nem sok, igen sok tényezőnek kell ugyan egy irányban köz-
reműködni. Itt, a vallásos élet megkedvelésénél is fődolog 
ugyan mindenekelőtt, hogy kiki tisztában legyen önmagával 

a felől, mit kell hinnie és tennie, vagyis hogy ismerje a h i t 
és erkölcs tanitmányát, de hogy ez az életben is nyilvánuljon, 
ehhez más segédeszközök is szükségeltetnek. Az ifjú az isko-
lában, tegyük fel, hogy figyelemmel hallgatja a hittani elő-
adásokat ; tegyük fel, hogy a tanár lelkes előadása meggyő-
ződést szül, — nem szólunk ugyanis most arról, hogy a hit 
természetfeletti ajándéka Istennek ; — de e benső meggyő-
ződésnek az iskola falain kivül is folytonos támogatásra lenne 
szüksége, hogy meg ne gyengüljön, a küléletnek is behatással 
kellene lenni a meggyőződés megerősítésére. De mit tapasz-
talunk? A családban, a nevelés e közvetlen székhelyén, a 
szülők legnagyobb része mitsem ad a vallásos gyakorlatokra, 
sőt tudunk esetet, midőn a szülők a gyermek vallásos nyilat-
kozatát kinevették, guny tárgyává tették és önmagok töre-
kedtek lebeszélni gyermeköket ily „babonás" nyilatkozatok-
ról. Borzasztó dolog, de tény. Ugyan kérdem, ki fogja kétségbe 
vonni a szülői nyilatkozatok hatását a gyermeki kedélyre ? 
és fontoljuk meg, hogy e gyermek e légkörben növekszik fel, 
és hogy rendesen kiirthatatlanok szoktak lenni az ily köz-
vetlen, szülői behatások ; igy származik a hitközömbösség, 
hogy többet ne mondjunk, hogy ne említsük fel azon káros 
hatást, melyet a vegyes házasságok méhökben rejtenek. De 
ez a hitközömbösségnek csak egyik forrása. A másik a kül-
világ behatásában fekszik. Bárhova forduljon is az itju, bár-
mit olvasson, bármely körben jelenjék is meg, mindenütt és 
mindenből a hitközömbösség legét szívja önmagába. Csuda-e 
tehát, ha e mindenoldalú behatásnak végre ő maga is enged ? 
nem törli-e le szükségképen e mindenoldalú hatás azon be-
nyomást, melyet a gymnasiumi, hetenkint egy órai, hittani 
előadás lelkére tesz ? ezen és ezekhez hasonló okokban kell 
keresni a hitközömbösséget legnagyobbrészt ifjainkban, és 
nem azon körülményben, hogy hittanitásban 12 éven keresz-
tül részesülnek. 

De nem folytatjuk tovább észrevételeinket, a tudós „ ér-
dekeltek panasza" ellen, eléggé kimutatva véljük a mondot-
takban a panasz silányságát, még csak azt fűzzük a mondot-
takhoz, hogy figyeljék meg az illető érdekeltek, de lelkisme-
retesen, minő kiszámithatlanul káros hatással van már eddig 
is az itjuság erkölcsiségére, a hittani óráknak megszorítása, 
és ha már reformálni akarják e pontban is, a gymnasiumo-
kat, törekvésöket oda irányozzák, hogy a hittani órák ne 
csak megszaporittassanak, hanem eltérve egyes, eddig köve-
tett szokástól, a hittani előadás ne csak kivétessék a nyolcz 
osztályt alig végzett papnövendék kezéből, mire nézve saját 
tapasztalatunkra hivatkozunk, hanem egyszersmind az ügy 
iránt lángoló, tudós áldozárok kezébe adassék. Egyszersmind 
bátrak vagyunk figyelmökbe ajánlani az elősorolt panaszokat, 
mindazoknak, kik a gymnasiumokban hivatásszerűen foglal-
koznak a hittan előadásával, hogy azt, mit mi netalán hiányo-
san adtunk volna elő megjegyzéseinkben, kiegészítsék, köz-
vetlen tapasztalatuk gazdag tárházából. A 

Köln. P o r o s z h á l a d a t o s s á g . Voisz Albert je-
zsuita-atya, ki a kölni társas háznak, melynek tagja volt, 
feloszlatása után, szülőföldére, Stolbergbe ment, hol ő min-
den egyházi ténykedéstől, mind a gyóntató, mind a hitszó-
noki széken tartózkodván, élete napjait felváltva rokonai 
vagy báró B. körében csendesen tölté, e következő polgári-
hatosági átiratot kapta: „Stolberg január 18-kán 1873. A 
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kölni jezsuita társas-ház egykori tagjának Voisz Albert urnák 
helyben. Az aacheni' királyi kormány rendeletéből van sze-
rencsém önnek jelenteni, hogy a kölni királyi kormány a mi-
nisteriumhoz felirt az iránt, hogy önnek tartózkodási helyére 
nézve határozzon, miután önnek tartózkodása a kölni kor-
mánykeriiletben és Stolbergben, helyi és személyes viszonyok 
tekinteténél fogva, meg nem engedhető. Werner polgármes-
ter." — A mi Voisz atya személyes viszonyait illeti, meg-
jegyzi a kölni népújság, („Köln. Volkszeitung") hogy, midőn 
Voisz a Jézus társaságába lépett, minden örökségét felajánlá 
egy kórház alapítására Stolbergben. Mindamellett lemondott 
ő a polgármester előtt minden igénytől valamely segélye-
zésre a község részéről. Azután 1866-ban és 1870-ben ő is 
elment a hadsereggel a harczmezőre, és mindakét hadjárat-
ban decoratiót kapott. Az utóbbi hadjáratban, midőn a csa-
tamezőn hivatásában eljárt, karját törte, s ezen állapotban 
Metzbe vitetett, hol egy ideig elzárva volt. Fel lehetett, sőt 
fel kellett volna tenni, hogy épen e személyes viszonyok fog-
nak a szegények ezen jótévőjéuek és kötelességliíí papnak és 
hazafinak szülőföldén menhelyet szerezni. De nem ! — „helyi 
és személyes viszonyok tekintetéből" szülővárosának elöljá-
rója fensőbb rendelet folytán, az ajtó elé teszi az ő székét, 
és a háladatos haza kiutasítja őt határából. - - Ezen kibo-
csátványt máskép értelmezni nem lehet, egy szabad férfiú, 
kit lelkismerete semmi roszról sem vádol, csak nem inter-
náltathatja magát, mint egy gonosztevő. De Voisz atyának 
tartózkodása Stolbergben azért gerenda a porosz kormány 
szemében, mert az igen kézzelfoghatókig emlékeztetné a 
stolbergieket a porosz kormány barbarismusára. Ezek ama 
„helyi viszonyok", melyeknél fogva a kormány sehogy sem 
engedheti meg, hogy az szétűzött rendnek egyes tagjai szülő-
földükön éljenek ; nehogy azok közt, kik őket személyesen 
ismerik, mintegy élő tanúbizonyságai legyenek azon arczát-
lan erőszakoskodásnak, melyet a protestáns „türelem" ezidő 
szerint a katholicismuson gyakorol. 

London. Ú j é v i r e m é n y e k . Ha volt valaha idő, 
melyben az emberi szivnek vigasztalásra volt szüksége, tekin-
tettel az egyház állapotjára, ugy bizonyára a mi korszakunk 
kétszeresen igényli azt. E vigasztaláshoz akarunk jelenleg 
járulni, midőn Manning érseknek előttünk fekvő legújabb mü-
véből azon elmélkedést közöljük szives olvasóinkkal, mely az 
egyház helyzetét tárgyalja, a jelen forradalmi felforgatas 
korszakában. Oly komoly és mégis oly vigaszteljes igazságo-
kat foglal az magában, hogy olvasóinkat attól megfosztani, 
annyit tett volna, mint elvonni a támaszt, melyre előrelátha-
tólag oly nagy szükségünk lesz ez uj évben, a máris teljes 
folyamában levő küzdelem között. 

„Mikép fog a világ jövője alakulni" — kérdi az érsek — 
ha megmarad azon az uton, melyre a nemzetek és népek 
léptek? Legközelebb a polgári társaságban még létező erkölcsi 
erők gyengébbek és gyengébbekké válnak. A tekintély, a tör-
vények szentsége, az uralkodók erkölcsi hatalma alattvalóik 
felett, kiknek rendeltetésök polgári engedelmességben élni, 
szóval minden erkölcsi befolyás jobban és jobban vészit benső 
erejéből és azon mértékben, amint az állam eltávozik a ke-
reszténység nyilvános beismerése- és nyilvános gyakorlatától, 
azon mértékben veszitik el ezen erők is bensőleg meggyőző 
és a szabad akaratot vezérlő, irányzó hatalmukat. A kormány 

ereje megbénittatik, törvényhozó hatalma ugy, mint kor-
mányzó és kiengesztelő működése aláásatik. Ugyanez történik 
a szülők tekintélyével gyermekeik felett. Az erkölcsi önelha-
tározás, melyre az embernek neveltetni kell, lehetetlenné 
tétetik. A bölcsészek az oly embert, ki önelhatározását vagyis 
az öntudatos uralmat önmaga felett elveszítette, szenve-
délyesnek nevezik. De mivé lesz akkor a társadalom állapota, 
és a nyilvános jólét, ha az emberek elveszítik uralmukat 
szenvedélyeik, vágyaik, liaragjok és birvágyok felett? Az 
erkölcsi hatalom sülyedésével, az anyagi hatalom állandó 
emelkedésének kell beállani ; az erőszakos határoz, a büntető 
törvények, rendörök, állandó hadsergek megszaporodnak. Ha az 
emberek nem hagyják magokat meggyőződésük, kötelesség-
érzetöktől vezéreltetni és a törvényeknek nem engedelmes-
kednek szabad akaratuk elhatározásából, mi marad egyéb 
hátra, mint a vad erőszak ? 

E pillanatban a keresztény Európában öt, egész hat 
millió ember áll fegyver alatt, szemben állanak egymással, 
figyelnek egymásra, várva, ki merészli az első támadást in-
tézni. Sz. Pál apostol az emberi társadalom állapotát annak 
végnapjaiban leirva, azt mondja, hogy az emberek „hitetle-
nek és hűtlenek" lesznek. A görög SZU ci<JTLoi'dot (Tim. 3, 3.), 
melylyel él, oly emberek megjelelésére szokott használtatni, 
kikkel megegyezni lehetetlen, kiknek hűségére semmit sem 
lehet épiteni, kikkel sem egyezkedni valami felől, sem biza-
lomteljesen szerződni nem lehet, kik előtt sem nemzetközi 
törvények, sem a viszonylagos jog nem birnak kötelező erő-
vel. És váljon oly napokban élünk-e, melyeket az apostol 
végső napoknak nevez ? Mai napság a szerződések már senki 
előtt sem kötelezők, mihelyest az önérdek közbelép. Az 
egyezkedések, conventiók szemtelenül megszegetnek, mihe-
lyest a reménynek csak legkisebb sugara is felcsillámlik, 
hogy az ország határa kiterjesztessék, egyik, másik tartomány 
annectáltathatik, valamely város szentségtelen rabló módon 
elfoglaltathatik ; a kard egyszerűen ketté vágja a papiros 
szerződéseket és conventiókat. 

Ezen eljárás gyümölcsei világosak : folytonos félelem 
t. i. a külháborutól, a legirtóztatóbb harczok, melyeket a vi-
lág valaha csak látott. És ezen harczok, melyek előbb csak 
külháboruk voltak, most egyszersmind bensőkké is lesznek. 
A gyűlölet és ellenségeskedés szelleme tölti be az embereket, 
a nép egyik osztálya feltámad a másik ellen, érdek érdek-
kel, család családdal, ember emberrel, az alattvalók fejedel-
mökkel, a tekintélylyel, a törvénynyel állanak szemben. A 
kigyuladt küzdelem rázkódtatása és rendetlensége közepett 
a társadalomnak tönkre kell mennie. Ha egyszer a tömeg 
hatalmának öntudatára jön, ugy nem messze lesz az idő, mi-
dőn avval élni is fog. Mindebből azonban, a két lehetőség 
közül, csak az egyik esemény állhat be : vagy a tömeg zsar-
noki garázdálkodása, mely saját szeszélyein és vágyain kivül 
minden iránt vak, vagy a katonai dictaturának vas despota-
igája. Jaj a világnak, ha a királyi, isteni törvényhozó, ki a 
világra áldásthozólag hirheti ki a hegyről a nyolcz boldogság 
törvényeit, — nem ismertetik el többé az emberi nem királya-
és törvényhozójául ! A nemzetek ekkor nem reménylhetnek 
többé semmit sem ; életök olyan lesz, mint a háborgó tenger, 
vagy a tömeg törvénytelensége, vagy valamely zsarnok va a 
veszeje. (Folyt, köv.) 
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IRODALOM. 
„Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefelhagen. Frei-

burg, Herder'sehe Verlagshandlung. VII. 596. pagg. 8. 1 Thlr. 27 sgr." 
(Folytatás.) 

Miután erre széles történeti ismerettel előadja a t. sz. 
szent Ferencz iskoláztatását ; jelesül a paduai egyetem láto-
gatását, pappá levését, mint ilyennek lángoló hitbuzgalmát) 
erénynyel párosult, mély tudománya következtében a genfi 
püspök mellé coadiutorrá emeltetését, azután igyen folytatja : 

„Ebenso eindringlich, wie durch sanfte Worte mahnte 
der Seeleneifrige Bischof, durch sein heiliges Beispiel. Auf 
seinen Reisen durch die unwirthlichen Gegenden seiner Dio-
cese ertrug er die grőssten Entbehrungen mit heiterem 
Muthe. Seine Herberga war oft eine elende Hütte, des Nachts 
ein Lager von Stroh sein Ruhebett. Wenn sich hierüber dann 
Einer in seiner Umgebung beklagte, erwiederte oer Heilige : 
„Ich habe noch keine so schlechte Herberge gefunden als der 
Stall zu Bethlehem, noch kein so hartes Bett, als das Kreuz 
war ; dennoch wollte unser Herr und Heiland in jenem gebo-
ren werden, auf diesen sterben, . . . Warum sollen wir nicht 
das Joch der Armuth, welches so viele Menschen ihr ganzes 
Leben hindurch tragen müssen, zu ihrem Trost auf einige 
Tage freiwillig übernehmen?" . . Insbesondere war er der 
Armuth in heiliger Liebe zugethan. Als er in der Stadt Dijon 
die Fastenpredigten gehalten hatte, wollten die Einwohner 
als geringes Zeichen ihrer Dankbarkeit ihm ein kostbares 
Silbergeschirr verehren . . . . Franz nahm dasselbe für sich 
nicht an sondern wünschte, dass dasselbe verkauft und der 
Erlös unter die Armen vertheilt würde. Die Herzogin wählte 
ihn su ihrem Almosengeber, da Franz für dies Amt alle Be-
soldung ablehnte, schenkte sie ihm einen Diamant von gros-
sem Werte, indem sie sprach : „Dies Geschenk werden sie 
doch wohl aus Liebe zu mir bewahren ?" Worauf der Heilige : 
„Wenigstens so lange, als ich desselben nicht zur Unterstü-
tzung der Nothleidenden bedarf!". . . Als die Fürstin be-
merkte : „In diesem Falle mögen sie den Stein verpfänden, 
ich werde sorgen, dass er wieder eingelöst wird !" antwortete 
der Bischof; „Der Fall mag wohl zu oft kommen, und ich 
fürchte, dass ich dann ihre Gnade missbrauchen würde !" . . . 
Der Erzbischof von Taris wünschte in zu seinem Coadiutor 
und wollte ihm dafür eine jährliche Rente von 20,000 Livres 
zusichern. Aber Franz hilt um so fester an Genf, je ärmer 
dies Bisthum war . . . Einige Male, wo er nichts anderes 
mehr zu geben hatte, verthcilte er sogar von seinen eigenen 
Kleidern und Silbergeschirr aus seiner Kapelle als Almosen. 
Ebenso lehnte er es ab, als der französische König Heinrich 
der IV. seine Erhebung zum Cardinal bei dem Papst erwir-
ken wollte. „Er fürchtete aber so sehr Reichthümer und 
Ehren als Andere zu suchen." (v. ö. 485. és köv. 1.) 

Czélunk sem levén, hogy a becses munkálatot minden 
részleteiben commentáljuk, legyen szabad már a tartalom 
tárgyainak Dr. Stiefelhagen által beintézett fokozatos felosz-
tását sorrendben bemutatni. 

E felosztás az érintettük időszerinti részletezés tekin-
tetbevételével a szem elől egy perczig sem tévesztett feladat-
nak, mely nem más, mint Isten földi országáról világos és 

tiszta, a vallási érzeteket ébrentartó, és azokat nemes elha-
tározásra serkentő, röviden a szivet jóvá, s a lelket is sza-
baddá tevő, fogalmakat szerezni, illetőleg nyújtani napjaink-
ban, midőn annyi félreértést, sőt a kath. ügyek körüli tájé-
kozatlanság miatt, gyakran sajnálatos eszmezavart tapaszta-
lunk, — mély tudatával egyezőleg lőn megállapítva. 

De (valóságos litteraturai eseménynek és örvendetes 
jelenségül véve azon tényt, hogy e jeles munka, Stiefelhagen 
„Egyháztörténelme" első kiadásban elfogyott, és második 
kiadást tőn szükségessé) lássuk már magokat a főrészeket, me-
lyek ismét, mint magától értetik, több alsóbb része osztvák. 

Szándékunk részletesen sorolni el a „Kirchengeschich-
té"-'nek, mely, mint jeleztük, a jelesnél jelesebb művek nyo-
mán szerkesztett életrajzokban előtárt egyháztörténelmi ol-
vasmány, — foglalatát, hogy a t . olvasók észrevegyék, misze-
rint, midőn azt a confesionális előítéletek, gyanakodások és a 
kath. egyház elleni vak gyűlöletnek, sok tekintetben nyomo-
rúságos, idejében készségesen ajánljuk, nem ok nélkül cse-
lekszünk. 

A t. szerző tájékozásul előrebocsát egy jeles bevezetést, 
melynek tárgyát az emberiség kora- és valláserkölcsi állapo-
tának, mely a megváltást nemcsak kivánatossá, hanem szük-
ségessé is tette, Jézus Krisztus megtestesülése előtt A) a 
pogányoknál és B) a zsidóknál (1—7 lapokon), eleven rajzo-
lása ; az egyháznak Krisztus Urunk által a végből, hogy 
legyen oly intézet, mely az általa kijelentett tanokat és igaz 
ságokat, mint minden idők kincsét, fentartsa, vagyis hol 
megváltásának gyümölcsében az emberek minden időben ré-
szesülhessenek, — alapittatása (8—11 lapokon), az egyház 
elrendezése, feladata és története, nem különben történel-
mének időszerinti felosztása (12—20 lapokon) képezi. 

Mielőtt tovább mennénk, rendén levőnek tartjuk, Dr. 
Stiefelhagennek imént emiitett felosztását előtüntetni. 

Az időre nézve négy korszakot különböztet meg. Az 
első korszak terjed Krisztus Jézustól N. Konstantin, első ke-
resztény császárig, vagy 1—312 évig. — A második tart N. 
Konstantintól N. Károly császárig, 312—800. 

A harmadik korszak N. Káról ylyal kezdődik, és a görög 
császárságnak, Konstantinápoly bevételével, megdőléseig ter-
jed, vagyis 800—1453 esztendeig. 

A negyedik a görög császárság megszűntétől a jelenko-
rig (1453-tól a mai időkig) tart. 

Visszatérve a tartalom elmondására, az első, vagyis 
„vértanusági" korszak felirata részben a következő válogatott 
czikkekre akadunk: I. Az apostolok. (1. sz. Péter. 2. sz. Pál. 
3. sz. János. 21—52 11.) II. Az apostoli atyák. (1. sz. Ignácz. 
2. sz. Polykarp v. ö. 52—66 11.) III. Egyéb hithagyomány-
tanuk. (1. Sz. Jusztin. 2. Alex. Kelemen. 3. Origenes 4. Ter-
tullián. 5. Sz. Cyprian. 6. A thebai legio, és a végső, legiszo-
nyúbb üldözés . . . v. ö. 66—105 11.). 

Miután a t. sz. az első időszakkal végzett, elmondván 
élet- és jellemrajzokban, melyek a világirodalom becses ós 
gazdag ágát képezik, — hogy, midőn N. Konstantin 312-ben 
törvényt bocsáta ki az isteni tisztelet általános szabadságára, 
a kereszténység — egyéb vallások között csakhamar, az élet-
halálra vivott háromszázados harczából, hatalmasabban, erő-
teljesebben lépett elő, a második korszakba fog. 

(Vége köv.) 
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VEGYESEK. 
— A német jezsuiták azon bucsuszózat mellett, melyet 

lapunk múltkor bozott, még egy kimerítő tiltakozást is bo-
csátottak ki azon embertelen törvény ellen, melynek tarto-
mányuk legújabban áldozata lett. Ezen tiltakozás az „állam-
veszélyesség" álnok vádjára nézve a következőket mondja : 
„váljon államveszélyes érzületet tanusitottunk-e akkor, mi-
dőn az 1870-iki liáboru kitörése után, legott s önként a ma-
ria-laachi rendháznak nagyobb részét kórházzá alakítottuk 
át, melyben három hónapon át folytonosan negyven sebesültet 
ápoltunk ? avagy akkor, mikor csak magából a maria-laachi 
házból 86 rendtársunk vonult ki, hogy részint mint tábori 
lelkész, részint mint betegápoló a háború minden fáradal-
mainak s veszélyeinek önként tegye ki magát, aminthogy 
ketten közűlök ebbeli, önfeláldozó tevékenységűknek áldoza-
taivá is lőnek ? Avagy államveszélyesek-e azok, kik a háború-
nak befejezése után a császári főorvosok, s a hadkórházi 
ügyeket kezelő, császári főbizottmány részéről a leghizelgőbb 
kifejezésekben fogalmazott bizonyítványokat nyertek ? Végül 
államveszélyességről tanuskodik-e azon körülmény, hogy 
rendtársaink közül mindazok, kik a fentemiitett módon a 
háborúban részt vettek, ő császári felségnek különös rende-
lete folytán a nem-katonák számára alapított „a háborúban 
tett, hűséges szolgálatokérti" nagy éremmel diszittettek fel? 
ezek közt a királyi háznak egy közeli rokona is, ki 0 Felsé-
gének különös engedelmével lépett a mi társaságunkba. Ily 
kétségbevonhatatlan bizonyítványok azok, melyek minden-
kori hűségünk mellett tanu-bizonyságot tesznek. Ezen öntu-
dattal megyünk a számkivetésbe ; csakhogy a német név 
becsülete iránti tisztelet nem engedendi meg, hogy az itt 
nyert érdemjeleket nyiltan hordozzuk melleinket, midőn ezen 
minket kiűző birodalomnak határait átlépjük." 

— A szabadság egyre furcsább alakot ölt a német bi-
rodalomban, legalább a katholikusokat illetőleg. Ott ugyanis 
a rendőrség ugy látszik, arra készül, hogy lassankint az egész 
katholikus irodalmat elconfiscálja Eleinte Bollandennek csak 
egynehány röpiratát kobozta el, például : „Kelle und Kreuz", 
„ Der neue Gott" sat., ezeket is csak akkor, midőn már száz-
ezrekben forogtak a nép közt. Legújabban pedig régibb re-
gényeit is kezdi confiscálgatni, melyek közül eleddig „Bar-
barossa" „Angela" (!) és „Franz v. Sickingen" szemeitet-
tek ki, mint a bölcs es körültekintő hatóság szemeiben leg-
veszélyesebbek. Barbarossa alatt, igy vélekedik az állam-
ügyész, Vilmos császár értetik, minélfogva ezen regény a 
német császár szent személyét sérti. Hogy e regény, mely 
rőt szakállú Frigyesnek, III. Sándor pápa és a lombárd szö-
vetség elleni harczait ecseteli, már ezelőtt tiz évvel Íratott, 
az keveset nyom előtte. „Sickingen" alkalmasint azért koboz-
tatik el ; mert e könyvben Hutten Ulrik egész gazságában 
rajzoltatik. Ha a „jó erkölcsök" protestáns birodalma ezen 
embert hősei közé számítja, ugy nincs mit ellenvetnünk ; sőt 
szívesen átengedhetjük neki. „Angelá"-t az teszi „államve-
szélyessé", hogy benne a katholikus hitéletnek észszerüsége 
és boldogsága ecseteltetik, s a valláshoz való, rendithetlen 
ragaszkodás méltó dicséretekben részesül. Utóvégre mind-
ebből mégis csak az derül ki, hogy a szellem az, a mitől az 
újkori haladás retteg. 

— A „Schlesische Volksztg"-ban a következő felhívást 
olvassuk : „A boroszlói, püspöki megyének főtdő esperesei-
hez ! Főtdő Urak ! Gyűjtsék össze az egyes kerületeknek pap-
ságát, s intézzenek egy ünnepélyes feliratot herczeg-püspö-

künkhez, melyben kijelentik, miszerint, hogyha azon törvény-
javaslatok, melyek épen most a porosz képviselőházban tár-
gyaltatnak, s melyek a katholika egyháznak legszentebb, el-
idegenithetlen jogait s egész hitéletét melyen sértik, törvé-
nyekké lesznek ; — hogy akkor a boroszlói megyének összes 
papsága kész leend, főpapjával egyetemben bármit szen-
vedni, s akár a legsúlyosabb áldozatokat is hozni, semhogy 
anyaszentegyházának jogait feladná, vagy elárulná. Szívesen 
tűrendjük ama szegénységet, melyre az állam minket ité-
lend, de lelkismeretünkön nem engedünk folytot ejteni soha. 
Legyünk készek. Az áldozatok talán nagyok lesznek, a küz-
delem nehéz ; de a győzelem biztos ! Egy plébános." 

— Poroszországban máris találkoznak egyes helyható-
ságok, melyek Falk urnák legújabb tvjavaslait anticipálják. 
Igy a krotoschini kerületi főnök a követkoző körrendelet in-
tézte az oda való papsághoz : „Főtdő Ur ! a pápai, karácson-
kor tartott allocutiónak azon helye, mely a német birodalom-
ról szól, büntető törvénykönyvünknek 13. §-ába ütközik, mi-
ről Főtisztelendőségedet azon czélból értesítem, hogy az 
említett helynek bármikénti kihirdetésétől tartózkodjék." 
Nagyszerű szabadság ! A szegény lengyel papság különben 
már régen annyira van, hogy vasárnapi predikáczióit előle-
gesen a rendőrfőnöknél bemutatnia köteles. Ha ez aztán va-
lami kalmük vagy kozák, s aszerint bírálja meg az egyházi 
szónoklatokat, akkor a felvilágosodott ember ebben persze a 
modern eszméknek egyik fényes diadalát szemléli, és a 19. 
századnak dicső vívmányait emlegeti. 

— A német „ókatholikus" plébánosok kevesbednek. 
Bernárd, volt kiefersfeldi pap, január hó végén meghalt Tü-
bingában ; kibékítve az egyházzal. Gschwindnek, starrkirch-
dullingeni lelkésznek, az utóbbi község felmondta az enge-
delmességet. Ha az urak nem sietnek a püspökválasztással, 
aligha nem későn lesz. 

— Hallomás szerint a szentatya a paderborni püspököt 
felhatalmazta arra, hogy valamennyi, a vatikáni zsinatra vo-
natkozó okmányt egy hiteles kiadásban egyesítve, közzé 
tegye. Ezen felette érdekes s nagyhorderejű gyűjtőmunkának 
első része már is sajtó alatt van, és ezen czim alatt : „Die 
Arbeiten des Vaticanischen Concils" legközelebben napvilá-
got látand. Az első, körülbelül 10 ivnyi rész rövid s nép-
szerű modorban mind azon ügyeket és kérdéseket hozandja, 
melyek felett vagy döntő határozatok hozattak, vagy csak 
tárgyalások folytak, vagy végre, melyek egyes atyák által 
indítvány tárgyává tétettek. A második, mintegy 30 ivnyi 
kötet a tulajdonképeni okmánytírt képezné, mely nem csak 
a kibocsátott határozatokat {décréta), hanem még a szentszék 
által az atyák elő terjesztett tanácskozási előrajzokat (sche-
mata), úgymint az egyes atyáknak, eddig ismeretlen felter-
jesztvényeit (postulata) is hozandja. E munka, mint az előrajz 
mutatja, a nézeteknek tisztázására s a helyzetnek mindenké-
peni szabatositására megbecsülhetlen fontossággal birand. 

— Egy angol protestáns nő, Mrs. Oliphant, legújabban 
Montalembert grófnak életrajzát irta. A munkának teljes 
czime ez : Memoir of Count Montalembert, a chapter of re-
cent French history by Mrs. Oliphant. 2. vis. 12-o Ld. and 
Edinburgh. 1873. Arra nézve, hogy Montalembert a vatikáni 
zsinatnak határozatait utógondolat nélkül elfogadta, szerző 
a következő megjegyzést teszi : „még a legbuzgóbb protestáns 
is csak örömmel constatálhatja, hogy az emberi jellem mél-
tósága Montalembertben ez alkalommal is teljes diadalt ara-
tott. Ezen hű lélek hű maradt mind halálig, hű még akkor is, 
midőn minden ami történt, kivánatai ellenére történt ; époly 
hü és hivő, mint akkor volt, midőn a dolgok óhajai s törekvé-
sei szerint folytak. " 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Havi szemle. — Rövid uti jegyzetek. — 
Ujabb remény a polgári házassághoz. — Egyházi tudósítások. 
Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Francziaország az év kezdetén kellemetlen lát-
ványt nyúj to t t a világnak ; avagy talán nem is 
annyira Francziaország és a franczia nemzet, mint 
inkább azok, kik jelenleg ott a kormányzat gyep-
lőit kezelik, s ismét egyszer egyikét követték el 
azon kétszinü, ravasz cselekedeteknek, melyek an-
nál fájóbban hatnak a katholikus szivekre, mint-
hogy épen Francziaország az, melynek népe tiszta, 
fönkelt, katholikus hitérzülete által úgyszólván, 
kimagaslik Europa egyéb, katholikus nemzetei kö-
zül s mely, mint a szentszéknek született védője és 
őre, ha valódi közvéleménye egész terjedelmében 
érvényesülne, s a körülményeknél fogva érvénye-
sülhetne, jelenlegi elnökének, az egyház s annak 
látható feje iránt követett politikáját minden bi-
zonynyal a legerélyesebben, a legkeményebben 
meghazudtolná. 

Thiers ugyanis épen újévkor egy, szerencsésen 
meghiúsult, csapást akart a szentszékre mérni az 
által, hogy az ennél hitelesitett franczia nagyköve-
tet oly helyzetbe hozta, melynél fogva annak, mint 
becsületes embernek, ezen állásáról lemondania kel-
lett. Ez egyéb körülmények közt, nagy há t rányára 
szolgálhatott volna a katholikus ügynek, ha a jó-
kor felriadt, franczia közvélemény legott oly nyo-
matékos kifejezést nem talál a franczia nemzetgyű-
lésben, hogy Thiers kénytelen lett , mit egyik kézzel 
vett, a másikkal ismét, sőt mondhatnók bővebben 
visszafizetni, amennyiben Bourgoing helyébe Cor-
cellest kénytelenült Rómába küldeni , kinek a 
szentszékhezi ragaszkodása iránt a franczia katho-
likusok a legkisebb kétséget sem ápolják ; sőt, mi 
több, oly utasitásokkal látni el azt, melyek helyze-
tét igen előnyösen szabatositják, ugy, hogy a szent-

széknéli franczia követnek tekintélye most nagyobb, 
hatásköre még terjedtebb, mint Bourgoing alatt volt. 

Ugy látszik tehát, mintha a katholikus érde-
kek ezen csere által egyelőre mit sem veszítettek 
volna, mi első sorban e két férfiúnak, Bourgoing s 
Corcelles jellemszilárdságának köszönhető, kiknek 
egyike a tar thatat lanná vált állásnak áldozatául 
esett ugyan, de ép ezáltal a franczia közvéleményt 
figyelmessé tette a lappangó veszélyre, mig a má-
sik elég bátor volt, az egész forradalmi hadnak vad 
lármája közt, s ennek daczára is követelni mindazt, 
mit a szentszék, vagy mi ugyanaz, a katholicismus-
nak érdeke s Francziaországnak becsülete kivánt . 
I gy történt, hogy Thiersnek ravasz terve, ha csak-
ugyan az volt, meghiusult, miben a franczia nem-
zetgyűlés józanabb, conservativ, katholikus elemei-
nek is nem csekély érdemök van ; ámbár talán ezen 
egész ügyben még erélyesebben léphettek volna fel. 
De a veszély igy is elhárittatott , s Francziaország-
nak politikai, kül- és belhelyzete épen jelenleg oly 
különösen kényes és nehéz, hogy többet méltányo-
san talán nem is lehetett követelni. 

A kérdéses eseménynek keletkezését ismerik 
olvasóink. Tudják , hogy az 1870. szept. 20-diki 
események után Franczia- s Angolország egyegy 
hajót küldtek Civitá-Vecchiába, a szentatya védel-
mére. Francziaország akkora „l 'Orénoque", Anglia 
a „The Defenge" nevű naszádot küldte, mely ké-
sőbben más hajó által cseréltetett fel ; mindkettőnek 
pedig az a rendeltetése, hogy szükség esetében a 
szentatyának menhelyül szolgáljanak. A többi 
„katholikus" vagy akatholikus hatalom természe-
tesen nem mozdult. Az Orénoque tehát azért áll 
Civitá-Vecchiában, hogy minden perezben a szent-
a tyának közvetlen és kizárólagos rendelkezésére 
legyen, a hajónak egész személyzete különösen és 
kirekesztőleg a szentatya szolgálatára és védelmére 
van szánva. Annál nagyobb volt tehát a sértés, 
mely abban rejlett, hogy Thiers most egyszerre azt 
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parancsolta, hogy az Orénoque személyzete újévkor 
a Quirinalban is tisztelegjen, mi eddig soha sem 
volt szokásban, s minek, ha megtörténik, az leen-
dett következménye, hogy a szentatya a kérdéses 
hajót nem tekinté s nem tekintheté vala többé léte-
zőnek, miáltal Francziaországnak eme csekély vé-
delme is megszűnt volna. E terv Bourgoing éber-
ségén s jellemszilárdságán hajótörést szenvedett 
ugyan, az egész pedig mégis csak ujolagos folt 
Thiersnek jellemén, ki még akkor is alkuszik a go-
noszszal, midőn arra semmi kényszerítő ok sincsen, 
mi azt muta t ja , hogy ezt nemcsak vétkes gyenge-
ségből, hanem egyenesen rosz akaratból teszi. 

Feltűnő ez oly emberben, mint Thiersben, 
kinek, irodalmi s államférfiúi múlt jánál fogva, nem-
csak az egységes Olaszország ellenségének, hanem 
egyenesen a szentszék világi hatalma védőjének 
lennie kellene. Oly erős és hatalmas lenne-e valóban 
a gonosz elem, s oly gyenge, zilált s megbizhatlan-e 
a józan, jellemes, becsületes i rányzat , hogy még 
oly ügyes ember is, mint az, a ki jelenleg Franczia-
ország sorsát intézi , kénytelen amazzal megal-
kudni, s emezt elárulni? Avagy Thiers, akkor a 
mikor, csak azért irt és szónokolt volna az egy-
séges Olaszország ellen és a pápának világi ha-
talma mellett, inert azon szomorú, több rnint kétes 
dicsőség, amazt megalkothatni s emezt tönkre te-
hetni, másé lett , s nem az övé? Hol van akkor a 
becsületesség, az igazság, a következetesség, a jellem? 

Igenis, hol vannak, hova lettek mindeme ne-
mes, dicső dolgok, fogalmak s eszmék ? Hiába keres-
nők azokat az újkor diplomatáiban. Avagy nem 
visszataszitó, undort gerjesztő kép-e az, mely ugyan-
csak Francziaországnak egy másik diplomatája, 
Grramont herczeg tárt fel nekünk azon szenvedé-
lyes expectoratiókban, melyek közvetve azon egész 
politika ellen irányozvák, melyet Ausztria a legu-
jabbi porosz-franczia háború alatt követett, köz-
vetve pedig azon államférfi ellen, ki akkor nálunk 
az ügyek élén állott, s kire a franczia herczeg, úgy-
szólván, rábizonyítja, hogy jégre vezette, s segélyt 
igérő hitegetései által rászedte. 

Ezen vitás kérdésnek eldöntése: ki volt a rá-
szedő s ki a rászedett, közvetlenül nem tartozik 
hozzánk ; tán nem is lehet azt, amúgy egyoldalu-
lag eldönteni,- sőt erősen gyanakszunk, hogy itten 
jellemtelenség tekintetében csak gradualis különb-
ségről lehet szó. Mi előttünk az egész dolog csak 
annyiban fájdalmasan érdekes, amennyiben egy-
részt azt mutat ja , hogy manap már nemcsak „exi-

gua sapientia," hanem még csekélyebb becsületes-
séggel regitur mundus ; mig másrészt épen azon 
körülmény, hogy Grramont az, aki rászedetett, ismét 
egyszer fényes világításba helyzi az isteni igazság-
szolgáltatásnak, néha lassú ugyan, de következetes 
és biztos haladását. 

Tudnivaló dolog, hogy a castelfidardói kata-
strófa idejében épen Grramont herczeg volt I I I . 
Napoleonnak a turini udvarnál hitelesitett követe. 
Mint ilyen azt irta az anconai franczia konzulhoz, 
miszerint a Tuilleriák kabinetje semmi szin alatt 
sem fogja tűrni , hogy Cialdini tábornok vétkes me-
rényletét a pápai birtok, nevezetesen a Márkák és 
Umbria ellen végrehajtsa. Ezen háziig hitegetésnek, 
tud juk , mi lőn következménye. A pápai hadsereg 
álnokul megtámadtatva, hősies ellentállás után 
visszanyomatott, s a Tuilleriák kabinetje Cialdini-
nak vétkes üzelmeit nemcsak tűrte, hanem ama hír-
hedt : „Faites vite, csak hamar!" által , egyenes 
beleegyezését adta hozzájok. S most ugyanez a 
Grramont panaszkodik, hogy Beust azt üzente 
neki, miszerint Austriának nincsen kedve, Porosz-
országnak üzelmeit tétlenül nézni, hanem, hogy a 
Tuilleriák kabinetje, ha kenyértörésre kerül a dolog, 
mindig számithat osztrák segélyre. I t t is tud-
juk, mi lett a vége, sőt a „Faites vite" is ismétlő-
dött, mert a poros? ágyuk csakhamar végeztek a 
Napoleonidák második trónjával ! 

De a ki mindemez alávalóságoknak legfőbb 
intézője volt, I I I . Napoleon maga, most már a leg-
részrehajlatlanabb birónak itélőV.éke előtt áll, mi-
után öntetteinek következményei már e földön is 
súj tot ták, sőt megsemmisítették volna. Ravatala a 
mennyei igazságosságnak egyik óriási emlékköve. 

Olaszországban a kormány minden erejét az 
egyház elleni ir tóháborura forditja. A szerzetes ren-
dekkérdése, ugy látszik, komoly válságra vezetend ; 
mert a kormány, tekintettel a külföldre, legalább 
a generalatusokat meg szeretné menteni, mely tö-
rekvésében azonban nemcsak az ellenzék, hanem 
még saját pár t ja is cserben hagyja . Ismét azon 
eset, hogy a gonosz szellemek utóvégre is az ellen 
fordulnak, ki őket idézte. Bár a dolgok mielőbb 
törésre kerülnének, mert ezen elemek bukásával 
csak a gonoszság bukik meg. Addig e szegény or-
szág csak vonaglik, mig a mazzinisták és a garibal-
dianusok, a páholy és a consorteria, azaz az állami 
pénzek szövetséges elsikkasztói, mig az internatio-
nalénak üzelmei, a pénzügyi helyzetnek ziláltsága 
és feneketlen corruptiója, s a mindinkább emelkedő 
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adóknak elviselhetlensége a nemzetet előbb utóbb 
a forradalmi ösvényre kell, bogy sodorja. A cor-
ruptio ott közvetlenül a koronánál kezdődik ; mert 
azon részletek, melyek legújabban is a civillista 
kezelése s a király adósságai feletti tárgyalások 
alkalmával napfényre kerültek, oly rémületesek 
valának, bogy még a különben nem épen gyengéd 
jellemű s finom becsületérzésü olasz ministerek is 
egy perczig haboztak, váljon tovább szolgálhat-
nak-e ily körülmények közt. Hogy mégis hivatali-
ban maradtak, talán Humbert , koronaherczegnek, 
királyi a ty ja „családi" életére vonatkozó, a félszi-
getnek majdnem minden lapjában közzé tett lelep-
lezései folytán történt, melyek oly „érdekesek" 
voltak, hogy a közönség figyelmét más i rányba 
terelték 

Nem az ily királyokat sajnáljuk, de a király-
ság eszméjét. 

Pedig mindezek folytonosan azon vannak, hogy 
az egyházat „reformálják", azaz olyanná tegyék, 
hogy abban az ő számokra is legyen hely, vagy, 
hogy egészen megsemmisitsék ; mire nézve bizonyos 
koronás főkkel bizonyos köztársasági szájhősök 
elég serényen vetélkednek. 

Ezt lá t juk Svajczban, hol egy nyughata t lan , 
lelkismeretlen csoport régóta az egyliáztóli tényle-
ges s teljes elszakadás felé törekszik. A solotliurni 
és aargaui kantonok azok, melyek e tekintetben 
legroszabbul állnak ; miközben a legszomorúbb az, 
hogy épen catholice keresztelt emberek, mint 
Kayser, Keller, Anderwerth, Munzinger, politikai 
melléktekintetekből viszik a főszerepet; aminthogy 
legújabban is az ókatholikus szédelgést centralisti-
cus terveik végrehajtására felhasználni iparkodtak 
A solothurni néppel szemben, Luzern, Freiburg ^ 
Wallis, Zug, Graubündten és St. Gallen áll, mely-
nek katholikus lakossága hiven ragaszkodik püs-
pökeihez, kik legújabban is hathatós szózatban 
intvén a rájok bizott nyája t , a kötelességhű éber-
ségnek és az apostoli bátorságnak gyönyörű pél-
dáját adták a világnak. Solothurn és Aargau mel-
lett még Genf is szeretné Bismarkot utánozni , 
csakhogy ott is tetterős püspök van, kinek hely-
zetét hiveinek elhatározott, katholikus érzülete te-
temesen megkönnyiti . Hozzá járul , hogy a genfi 
kantonban máris körülbelül épannyi katholikus 
lakik, mint protestáns, u j pogány és ókatholikus 
összesen, mi az ottani liberálisokat némileg vigyá-
zatra s óvatosságra inti. 

Ausztria, vagy ha tetszik, az osztrák-magyar 

birodalom, bizonyos tekintetben még mindig a mo-
dern civilisatio élén halad. Sehol sem uralkodik „la 
juiverie" mint a franczia mondja, oly feltétlenül, 
oly korlát lanul s oly szemtelenül, mint itt ; — a 
La j thán tul és a La j thán innen. 

Van is l á t ta t ja . A lehető legjellemtelenebb 
sajtó, a képzelhető legnagyobb corruptio a társa-
dalom minden rétegében s ennek következményeiül 
a legundokabb uzsoráskodás, a legarczátlanabb 
szédelgés s a legaljasabb megvesztegethetőség ; ezek 
ama „közös ügyek" , melyekhez még a széltiben 
virágzó „zárda- és gyónószék-historiák"-at számi-
tanunk kell, hogy a jelenlegi Ausztriának hű képe 
előttünk álljon. Exoriare aliquis ex ossibus ultor \ 

Kár lenne saját szűkebb hazánkkal csak ugy 
in cumulo foglalkoznunk. Vannak annak még bi-
nyos specialis belügyei is ; sőt mondhatnók, hogy 
egyes tekintetekben még előbbre haladtunk, mint a 
lajtl iántuli rész. A nyi t ra i eset alighanem egyike 
azoknak, melyekről gróf Andrásy egyizben azt 
mondta : „kár ágyukkal lőni verebekre." Hozzá 
telietnők, annál nagyobb kár , midőn amaz officio-
sus lepel, mely az egész eljárásnak irányza-
tosságát fedi, oly átlátszó, —• készakarva nem 
használjuk e szót; oly finom, — hogy első pilla-
natra is meglátszik, miszerint nem solid anyagból 
való ; s midőn a fájdalmas, mindennapi tapasztalás 
mutat ja , hogy vannak kormányok, melyek semmik 
miatt, iszonyú mennyiségű energiát fogyasztanak, 
olyannyira, hogy rendesen épen akkor s épen ott 
fogynak ki belőle, a mikor és a hol legnagyobb 
szükségök lenne rá. Avagy talán azért történt az 
egész, hogy mivel Lonyaynak a maga Majthényije 
volt oda lenn, hadd legyen Szlávynak is a maga 
N. N.-je oda fenn, kit ropogós télnek idején felu-
taztat Nyitrára, holott talán Budapesten jobb hasz-
nát vehetné? 

Denique, a, „difficile est satyram non scribere" 
önkéntelenül is előtérbe tódul ; az emiitett esetben 
épen ugy, mint a rozsnyói „kérdés"-ben. Nem tud-
juk, melyik párthoz tartozik amaz X. Y. ur, ki a 
kormányt ez ügyben ex locis communibus interpel-
lálta. Komolyabb dolgunk is van, mint hogy ezért 
képviselőink catalogusát felütnők ; hanem csak azt 
akar juk mondani, hogy ha ő kegyelme az ellenzék-
hez tartozik, ugy a maga módja szerint nem épen 
minden furfang nélkül számitott, midőn a neki an-
tipathikus kormányt nemcsak kellemetlen, nem-
csak kényes, hanem, a mi kormányra nézve még 
ennél is roszabb: egyenesen nevetséges helyzetbe 

11* 
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hozni iparkodott. Elavult tekintélyi formákkal s 
flosculusokkal czéltalan s eredménytelen játékot 
űzni, az megjárhatta egyszer, midőn a dolognak 
szokatlan volta legalább, a bámész tömegnek impo-
nálhatot t , és az illetőknek olcsó liberális koszorú-
kat szerzett. Esztendőnkint ismételve, már ez előtt 
is unalmassá válnék ; pedig az unalmasság egyik 
megölő betűje a tekintélynek, s közeli rokona a 
nevetségességnek. Tapintatos kormányunk ezt jól 
érzi, s ezért késlekedik kardot kötni, ünnepi dol-
mányt húzni s in corpore fellépni azért, mivel egy 
püspök, igaz hogy hivatalosan, de mégis csak olyas 
valamit mondott, a miért például lapunkat senki 
sem merné confiscálni, ha százszor i r juk is ide: 
„Hiszszük és vall juk a pápai infallibilitást, azon 
értelemben, mint azt a katholika egyház, a vati-
káni szent zsinat illető határozatának alapján 
va l l j a ; sőt kötelességünknek ta r t juk s készek va-
gyunk is, e t an t , mint hi tünk bármely más ágaza-
tát , mindig és mindenütt nyi l tan hirdetni és védel-
mezni is!" 

Avagy nekünk, kik nem vagyunk püspökök, 
szabad „államveszélyesek"-nek lennünk? Különös 
észjárás ez. Azt t a r t juk , hogy a placetumi törvény-
nek szelleme, ha mindjárt törvény volna is, és „szel-
lem"-mel, azaz logikával és ész szerűséggel birna, 
minket is csak ugy kötelezne, mint bármelyik püs-
pök urat ; mert e törvénynek szelleme az lenne, 
hogy senkinek sem szabad oly vallási eszmét vagy 
tant vallani, melyet az állam, természetesen a lel. 
kismeret-szabadsag nevében, megtiltott. Vagy talán 
a magunkféle, kis embernek nézetével nem törődik 
a magas állam ? . . . . Nem bánjuk. Csakhogy 
akkor ismét nincs ok egy „verbum regium"-ra; 
mert az illető püspök ur kihirdetésének eredménye 
mindössze is csak abban áll, hogy mindazon „kis 
embereket", kik egyházi joghatósága alatt ál lanak, 
formaliter is olyanokká tette, mint mi vagyunk. 
Ha tehát az állam mi velünk nem törődik, akkor 
ne törődjék azokkal sem; de ha nem törődik azzal, 
amit ezek hisznek, akkor ne törődjék azzal sem, 
mit nekik hirdetnek ; s akkor X. Y. urnák az ő in-
terpellatiója el van intézve, s hát ra van még, hogy 
arczképe megörökíttetvén a „Borsszem Jankó"-ban 
ő maga, ha Deák-párti volt, adassék át a — bal-
oldalnak, mivelhogy a saját pártjabeli kormányt ily 
szerencsétlen dilemmák elé állitani merészelte. 

A kis szellemeknek emez egyházellenes hány-
kolódásai mulattatók lennének, ha nein volnának 
egyszersmind szomorú jelei annak, miszerint ezen 

egyházellenes áramlat már oly széles mérveket öl-
tött , hogy nincs az a felületes ész, az az ügyefogyott 
politikus, ki, ha máshol nem, ugy legalább e téren 
ne reménylene néhány, okosabb embernek nem 
kellő, vad babérlombot szerezhetni. Ez aztán szo-
morú dolog. Nem mintha ebben valami különös 
veszély réjlenék az egyházra, hanem mivel az ezek 
elleni harcz, a mellett, hogy gyakran fárasztó, még 
nem is érdekes, miről amannak fogalma sincs, ki 
széles e világon egyebet sem ismervén, mint saját 
„eszméinek" eléggé szűk körét, képes, a legkopot-
tabb jelszót, mint újdonatúj , felülmulhatlan bölcse-
séget bámulni ; sőt képes, még neheztelni is, ha más 
azt mondja neki: „Uram, hagyjon nekem békét. 
Volt idő, mikor én is ugy gondolkodtam mint ön, 
de azóta sokat tanul tam! . . . ." 

Az úgynevezett parlamentáris illem sokat en-
ged meg Magyarországon, a mi másutt tilos; — 
bár azt is megengedné, hogy a cultusminister ur 
imigy feleljen X. Y. urnák ; talán nem volna épen 
rosz felelet, s azt liiszszük, hogy maga a minister 
ur is legszívesebben ily értelemben felelne. 

Rövid nti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Társam megérkezvén, harmad napon bucsut vettem a 
nekem, megérkezésem első óráiban is már kedvessé lett vá-
rostól. Mielőtt Szászországnak műkincseiről hírneves főváro-
sát meglátogatnók, egy kis kirándulás terveztünk a kies 
pontokban oly gazdag, szász Svajczba. A határon, Bodenbach-
nál podgyászunk megvizsgáltatván, vonalunk gyorsan robo-
gott tovább, és esti félhétkor a königsteini állomáson kiszál-
hattunk. Sietnünk kellett, ha az Elbe felett 307 méternyi 
magas, hegyi erősséget gyalog elérni, és az onnan nyiló kilá-
tást még az nap élvezni akartuk. A nap épen utolsó sugarait 
lövelte, melyeknek fénye a távoli Drezda tornyait is szabad 
szemmel látnunk engedé. A vezetőül adott altiszt, ki a bás-
tyán körülvezetvén, a kiválóbb pontokra figyelmeztetett, meg 
nem állítatta, hogy a Königsteinra vonatkozó történeti ada-
tokkal ne fűszerezze magyarázatait, melyekből, lia nem tud-
tam volna is, megérthettem azonnal, hogy túlnyomóan pro-
testánsok által lakott vidéken vagyok. Ez csak izlelőül ada-
tott, gondoltam magamban, majd lesz több, mig Kopenká-
gáig eljutsz. Sötét volt egészen, midőn lakásunkra értünk, 
hol asztaltársaink a Königstein bástyáiról élvezett kilátást 
nem győzték eléggé dicsérni. Másnap az első gőzössel Ra-
thenba érkeztünk, és nyolcz órakor reggel már feljutottunk a 
„bástyá"-nak nevezett sziklamagaslatra, melyet az utikönyvek 
a szász Svajcz fénypontjának neveznek. Az iskolaportól és a 
város gőzeiből alig megszabadult professornak, a jó levegő, 
melylyel tüdejét tele szívhatja, alighanem ér annyit, mint a 
kigyódzó Elbe völgyére, és a távolibb csucsakra kínálkozó 
kilátás, és hálát ád Istennek, ki ismét, egy iskolai év elmúl-
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tával, kegyes volt őt a szünidő örömeiben részesíteni. Bene-
dicite montes et colles Domino, benedicite universa germi-
nantia in terra Domino . . . Benedicite maria et flumina Do-
mino. Mindig igaz marad, bogy a vallásos kebel a természet 
szépségeiből is nagyobb gyönyört merit, mint az, ki e termé-
szeten kivül nem akar más okfőt ismerni. Vigan haladtunk 
a „Zscherre-Grund", vadregényes helyein át, és a gyalogo-
lást meg sem érezvén, az úgynevezett „Uttewalder Grund" 
sziklafalai közé értünk, melyek itt-ott oly magasak és szű-
kek, hogy némely pontjait a nap soha sem éri. Dél felé kö-
zelgetett az idő, midőn a wehleni állomáson, az Elbe csekély 
volta miatt későn érkezett gőzösre szállhattunk, mely ugyan 
elég lassan haladott, hanem azért délutáni félnégykor mégis 
Drezdában voltunk. 

Az Elbe két partján elterülő város szép fekvése és je-
lentékeny gyűjteményei, különösen képtára sok idegent vonz 
falai közé, habár egykor, mig kisebb volt, sokat dicsért olcsó-
sága, és az ennek kíséretében járó kellemetességek rég eltűn-
tek. A katholikus, udvari templom, mely épen ^zeniben áll a 
régi kőhiddal, Chiaveri terve szerint, renaissance stylben 
épült. A főoltár képe, melyet Mengs Raphael festett, Urunk 
mennybemenetelét ábrázolja. A sekrestye alatt van a katholi-
kus, királyi család sírboltja. A királyi palota első emeletét 
fedett folyosó köti össze a templommal, melynek zenekara 
hírneves. Az udvari kápolnában Reni Guido, Caracci és Mengs 
Hannibal, festőktől, vannak jó képek. A királyi várpalota 
földszinti helyiségeiben van az úgynevezett zöld bolt, több 
millió forintra becsült ritkaságok, ékszerek s műkincsek 
gyűjteménye, mely szakértők véleménye szerint, talán leg-
gazdagabb Európában. A museum és az úgynevezett Zwinger 
Drezda legjelentékenyebb gyűjteményeit foglalják magok-
ban. A 2400 számra rugó képtár, több elsőrangú képet tar-
talmaz, és ezek között Rafael hírneves sixtusi Madonnáját, 
melynek ott létünkben is szünet nélkül számos nézője volt, és 
mely kép állítólag 00,000 talléron szereztetett meg. De nem 
lehet szándékom e futó vázlatban az említett gyűjtemények 
részleteinek leírásába bocsátkoznom. Aki csak néhány napot 
szánhat Drezdának, az ugyan csak felületesen ismerkedhetik 
meg a temérdek látnivalóval, és jól fogja tenni, ha inkább 
néhány kiváló tárgyra fordítja figyelmét. 

Épen estebédünket költöttük el társammal, midőn egy 
barátságos képű öreg ur felismervén bennem a katholikus 
papot, velünk beszédbe ereszkedett. A jó öreg egy vidéki, 
nagy gyárnak igazgatója, minden vasár- és ünnepnapon több 
mértföldnyi utat tesz vaspályán, hogy, mint jó katholikus 
emberhez illik, misét hallgathasson. Csak azon sopánkodik, 
úgymond, hogy fiai, kiket ő ugyan katholikus szellemben 
iparkodott nevelni, a mai tanodák iránya mellett nehezen 
fogják apjok gondolkozásmódját örökölni. Egyébiránt amed-
dig — mondá — ő él, majd gondoskodik arról, hogy a ficz-
kók el ne feledjék, miszerint katholikusok. Jól esett lelkem-
nek e meleg, katholikus nyilatkozat. 

Másnap [reggel a késő kelés folytán alig, hogy el nem 
szalasztottuk a vonatot, melyen Berlinbe voltunk indulan-
dók, s csak a „Droschke" kocsisa vágtatásának köszönhettük, 
hogy még jókor megérkeztünk a pályafőre. A rőderaui állo-
máson tul a vaspályán utazónak sem jobb, sem balfelől nem 
igen kínálkozik látni való, hacsak valaki a síkságon és az itt 

ott már sűrűbben előforduló szélmalmok szemléletében nem 
találja kedvét. Gyorsvonalunk már félkilenczkor berobogott 
a berlini pályaudvarba, hol több helyen felfüggesztett táb-
lák, nagy betűkkel hirdették : „Es wird vor Taschendieben 
gewarnt", ami nagyon alkalmatos volt arra, hogy emlékünkbe 
idézze, mit a „Historisch-Politische Blätter" füzeteiben csak 
kevéssel azelőtt az uj és nagy német birodalom metropolisá-
nak erkölcsi, társadalmi és közrendészeti állapotáról olvas-
tunk. Hogy Berlin vendéglői tultömöttek ez időben nem le-
hettek, már abból is következtethettük, mivel már a pálya-
főn ide is, oda is hívogattak. 

(Folyt, köv.) 

Ujabb remény a polgári házassághoz. 

Pest febr. á. Ha a polgári házasságot valamikor hazánk-
ban is valóban életbe fogják léptetni, ez esetben minden 
polgárilag házasulandó férfit és férjesülendő nőt előre is arra 
figyelmeztetünk, hogy el ne mulaszszák valamiképen a „Re-
form" szerkesztőjének emlékszobrot emelni ; mert hogy azon 
szerencsében részesülhetnek, hogy Isten helyett a kisbiró 
előtt fogadhatnak örök (?) hűséget egymás iránt, azt a sza-
vazó honatyákon kivül, első sorban tagadhatatlanul a „Re-
form" szerkesztőjének köszönhetik. Ha valamely hős lélek 
főbe lövi magát, mert hitelezőit kielégíteni nem képes, ha 
váltóhamisítást követ el, és kéjutazást tesz Svajczba, ha til-
tott viszonyban él valamely férjezett nővel, ha véletlen (?) és 
pillanatnyi pénzzavarban van valaki stb. stb. — mindezen 
hallatlan eseteknek az az egyedüli oka, mert nincsen polgári 
házasság és a „Ref." minden ilyen, napjainkban különben 
csak gyéren (?) előforduló eset alkalmával, szokott tekinté-
lyes modorával előáll legalább is kéthasábos czikkel, mely-
nek refrainje : tehát be kell hozni a polgári házasságot. 

Nem régen azon körülmény szolgáltatott okot e thema 
ujabbi fejtegetésére a „Reform"-nak, hogy valahol X. nevü 
faluban a lakosok tényleg polgárilag keltek össze a tettes 
jegyző ur előtt. Ezek a tudós liberális szerkesztő urak ugyanis 
ugy szoktak eljárni, hogy előbb megrontják a népet, és mi-
után a romlás megszülte gyümölcsét, ujjal mutatnak rá : néz-
zétek, ime a nép józan érzéke nyilatkozik e tényben, a nép 
önmaga érzi súlyát a ker. házasságnak, mivel pedig a tör-
vényhozás nem segit e súlyt vállairól leemelni, önmaga lesz 
törvényhozóvá. Ezeknek az uraknak eszökben sincsen, hogy 
a jegyzőt kívánnák megbüntettetni törvénytelen tetteért, és 
a népet ohajtatnának felvilágosittatni, hogy a polgári házas-
ság még nem törvény, csak néhány, pillanatnyi pénzzavarban 
szenvedő újságíró s egyéb ifjú s öreg uraknak óhajtása, kik 
valami gazdag zsidóleány birhatásával reménylenek önmago-
kon segíteni ; — pedig a józan ész ide utalta volna őket, nem 
pedig ama leliozáshoz : be kell hozni a polgári házasságot. 

De tegyük félre eme, csak mellékesen felemiitett esetet, 
ámbár ez is kellő adatul szolgál a liberális észjáráshoz, lás-
suk inkább mit mond a „R." legújabb czikkében a polgári 
házasságról. 

Sem több, sem kevesebb nem jutott ugyanis a „R."-nak 
legközelebb eszébe, mint azt állítani, hogy csak be kell hozni 
a polgári házasságot és majd megtörik a kath. papság csö-



könössége, mert végre is csak meg leket azt győzni arról, 
liogy a polgári házasság nincsen ellentétben a házassággal, 
mint a kath. felfogás szerinti szentséggel. Ha a „R." ezen 
állitásával eszmeszegénységének közepette eredetiségre akart 
szert tenni, ugy e czélt, legalább előttülik elérte ; ilyesmit tud-
tunkkal még csak ugyan nem állított és nem reménylett még 
senki, hanem annyiban mégis elszámította magát, hogy nem 
az X. falubeli jegyzővel, vagy parasztjával, hanem a kath. 
papsággal áll most az egyszer szemben és ezekkel a kath. 
papokkal nem oly könnyű mindent elhitetni, mint leirni, 
nekünk még argumentum is kell, még pedig ugyancsak hatal-
mas, a minek a „R." egyáltalában nagyon szűkében szokott 
lenni ; mert ámbár mi kath. papok sok tekintetben igen csen-
des, mondhatjuk, birkatürelmüek vagyunk, még ott is, hol 
sokszor jogosan felszólalhatnánk, de hogy ami a hit tárgyát 
képezi, afelől sikerült volna valakinek bennünket meggyőzni, 
hogy az nem képezi a hit tárgyát, vagy hogy arról, ami a hit-
tel ellentétben van, sikerült volna valakinek, vagy sikerülend, 
bennünket meggyőzni, hogy az nincsen a hittel ellentétben, 
erre mi, a mi gyarló eszünkkel nem birunk példával és a 
„R." nagyon lekötelezne bennünket, ha e tekintetben példá-
val szolgálna, mert ez esetben a polgári házasságra nézve is 
biztosithatjuk reményének teljesedését, de mig e példával 
adós maradt, addig, hogy többet ne mondjunk, Tamások 
maradunk. 

A „R." a kath. papság ellenkezését a polgári házasság 
behozatalára nézve, mint az meggyőzhetési reményéből kitű-
nik, körülbelül igy képzeli. A liberális világ keletkeztétől 
kezdve, mi már sok mindenféle eszmébe beleéltük magunkat, 
ilyen a többi között az, hogy a jezsuiták ellenségei a hala1 

dásnak és felvilágosodásnak, hogy minden veszély a világra 
csak Rómából származik, hogy minden vallás egyenlő, hogy 
in specie a polgári házasság a haza boldogságának conditio 
sine qua nonja és több efféle, mig ellenkezőleg, több más 
rögeszméből kigyógyultunk és most az ellenkezőt hiszszük. 
Ily rögeszme bizonyára a ker. házasság eszméje is a kath. 
papságnál, régen beleélte magát azon gondolatba, hogy a 
házasság szentség és ebből még most sem tud kibontakozni, 
daczára annak, hogy mi oly sokszor fejtegettük a polgári há-
zasság magasztosságát, de az idő majd meggyógyítja őket is, 
mint bennünket, és be fogják látni, mennyire téves uton jár-
tak eddig, és be fogják látni, hogy a polgári házasság nincsen 
ellentétben a házassággal, mint szentséggel. Ez ugylátszik 
azon uj rögeszme, melyet a régi helyett vett fel a „R." ; ha 
segithetünk rajta, ime segítünk. 

Felteszszük a „Reform"-ról, hogy tudomással bir azon 
történeti tényről, hogy a polgári házasság Francziaországban 
körülbelül egy százada már, hogy életbe van léptetve és da-
czára ezen százados létnek a franczia kath. papság még mai 
napig sincsen meggyőződve arról, hogy a polgári házasság 
nem lenne ellentétben a házassággal, mint szentséggel. A 
franczia papság ugyanis mai nap épen ugy ellene van a pol-
gári házasságnak, mint ezelőtt csaknem egy századdal ; kép-
zelhető-e azonban, hogy oly tekintélyes testület csupa privát 
passióból, egy rögeszmeért, annyi éven keresztül ellenkezést 
fejtene ki, ha a polgári házasság a ker. házassággal szemben 
tisztán indifferens dolog lenne, ha amaz, ennek lényegét nem 
támadná meg, ha önmagában nem foglalná ennek tagadását ? 

Ezen történeti eseményből következtethet a „Reform" arra 
is, mikép fognak reményei teljesedésbe menni, ha a polgári 
házasságot netalán nálunk behoznák. Valóban, ha e remény 
teljesülése valaha kilátással birna, ugy kár volt annyi tentât 
pazarolni, annyi időt elvesztegetni annak bebizonyítására, 
hogy a polgári házasság ellenkezik a ker. házasság eszméjé-
vel, hogy az a társadalom megromlásának csiráját hordja 
magában. De vigasztalódjék a „R." azon gondolattal, hogy 
nem fog azon idő bekövetkezni soha, mely bennünket ezen, 
hitbeli meggyőződésünkkel ellenkező meggyőződésre vezet-
hetne és igy jobb lesz, ha a polgári házasság és azon okok 
helyett, melyekkel bennünket egy jobb (?) meggyőződésre vél 
vezethetni, a felett gondolkozik és vezérczikkez, hogy szűn-
jenek meg már egyszer a liberális újságírók oly dolgokhoz 
hozzá szólani, melyek hozzájok nem tartoznak és melyeket 
nem értenek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 3. A p o r o s z e g y h á z i t ö r v é n y -

j a v a s l a t o k é s a „ P e s t i N a p l ó " . A szabadkőműves 
„P. N." legközelebb elmefutatást tartott azon hírhedt porosz 
egyházi törvényjavaslatok felett, melyekkel Bismark a kath. 
egyháznak meg akarja adni a kegyelmi döfést. Hoszasaknak 
kellene lennünk, ha le akarnók festeni azon roszul titkolt 
kárörömet, mely az egyház ezen ujabbi szorongattatásának 
leírása alkalmából a „N." czikkén átvonul; legyen elég azért 
csakis néhány megjegyzést tennünk e lapnak felfogására eme 
törvényjavaslatok körül. ' 

A „Napló" ugyanis ugy véli, hogy az egyik törvényja-
vaslat, mely az egyházból való kilépést és annak jogi követ-
kezményeit szabályozza, nem egyéb, mint a lelkismereti sza-
badság elvének gyakorlati érvényesítése. Ugyan kérdjük, nem 
szabadon hitetlenkedhettek-e eddig is azok, a kik akartak, 
Magyarországban ugy, mint Németországban, anélkül, hogy 
e hitetlenkedési szabadság törvénybe lett volna igtatva ? 
Vagy egyedül csak azt óhajtják a liberális férfiak, hogy tör-
vény által is szentesittessék hitetlenkedésök ? Eddig azt ta-
pasztaltuk, hogy a liberális lelkismeret nem nagyon gyen-
géd, nem is valami túlságosan scrupulosus, tulteszi magát a 
legszentebb törvényeken is, ós ime most azt tapasztaljuk, 
hogy nagyon is törvénytisztelő, úgyannyira, hogy szabálysze-
rűit akar hitetlenkedni, azaz örvend, ha látja, hogy valamely 
törvényhozótestület szintén a hitetlenkedés terére lépve, 
ugyanezt szabadon gyakorolhatónak nyilvánítja, sőt pártfo-
gásába is VQSZÍ. Valóban alig van nevetségesebb valami, mint 
a „Napló" fentebbi állítása, és épen Németországban, hol a 
Protestantismus túlnyomó többségben van, hol tehát, ha már 
kényszerszabályról lehet szó, ez bizonyára csakis a katholi-
kusok irányában gyakoroltatott ; nem a lelkismeretszabadsá-
gának biztosítása e törvény, hanem egy privilegiált tág tér, 
melyen a hitetlenség még szabadabban űzheti gonosz fon-
dorkodását a keresztény lelkismeret ellen, mint azt ed-
dig tette. 

A második törvényjavaslathoz, mely az egyházi növen-
dékek kiképeztetését tárgyalja, azon reményt fűzi a „Napló", 
hogy annak megvalósulása esetében, a felekezeti és az egy-
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házi élet is más alakot ölt, és az egyház az emberiség nagy 
czéljainak megvalósításában, mint hajdan, ismét karöltve 
járand az állammal. Ami magyarul annyit tesz, hogy : ha 
ezen törvényt az életben valóban sikerül keresztül vinni, ha 
az egyházi növendékek a mi egyetemeinken a szabadkőmü-
vesi légkörben felnevelkedni fognak, ha majd csak a mi pá-
holyainkban kovácsolt tanokat fognak hallgatni, s a mi rend-
szabályaink szerint fognak tánczolni az életben, akkor majd 
tökéletesen el lesz érve azon czél, mely felé törekszünk, hogy 
t. i. az állam legyen minden mindenben, akkor fog teljesedni, 
a mi eddig nem történt, hogy az állam parancsolni fog az 
egyháznak és oda fogja erőszakolni, arra fogja kényszeríteni, 
a mire akarja. Mindenesetre igen sajátságos „karöltve járás" 
lenne ez, és hogy e mellett az egyházi és felekezeti élet is 
más alakot öltene, szives készséggel megengedjük, csakhogy 
nem látja-e be a „Napló" ezen karöltve járásnak másik kö-
vetkezményét is ? nem tudná-e, hogy épen ezáltal a lelkisme-
retre elviselhetetlen teher nehezednék, hogy eltűnnék ama 
nagyban magasztalt lelkismereti szabadság, mely után 
annyira epedez ? akkor majd nem a pápa fogja meghatározni 
mit kelljen hinni és cselekedni, hanem Bismark ur és az ő 
utódai, kik majd elég eszközökkel is fognak birni a „Pesti 
Napló"-féle emberek fejébe beleverni azon meggyőződést, 
hogy az csakugyan mind csalhatatlanul igaz, a mit hirdetnek 
és múlhatatlanul végrehajtandó, a mit tenni parancsolnak. 
Ez is egyik következménye lesz ama karöltve járásnak, mely 
a „Napló"-nak annyira tetszik. A lelkismeret szabadsága 
csak addig nem illusio, mig felette szellemi hatalom uralko-
dik, és mig e szellemi hatalom független minden más hata-
lomtól. A mint az egyház lenyügöztetik — és e törvénynyel 
ez van czólozva, — megszűnik a lelkismeretszabadság, és a 
helyes értelemben vett karöltve járás erőszakos kényszerré 
változik által, mi az emberiség nagy czéljait nem csak nem 
valósítja, hanem azoktól épen ellenkezőleg, teljesen eltér. 

A harmadik törvényjavaslatra nézve — a fegyelmi jog 
gyakorlásáról — a „N." ugy nyilatkozik, hogy az a nemzeti 
egység megszilárdítását czélozza, mely törvényre, sőt az 
összes törvényjavaslatokra azért van szükség, mert az egyház 
az egyetemesség jellegét viseli magán. Et obscuratus est in-
tellectus eorum. Az egész Németországban mintegy 14 millió 
kath. létezik, a német n< mzeti egységet meg akarják erősí-
teni, és e 14 millió német ellen irtóháborút kezdenek, a ke-
délyeket elkeserítik, hogy még azokat is, kik eddig közremű-
ködtek a német nemzeti egység megvalósításához, elijeszszék ; 
egyesíteni, erősíteni akarnak, és épen azon eszközhöz nyúl-
nak, melyet felhasználnának, ha szétválasztani, gyengíteni 
volna czéljok ; czélt akarnak elérni, és épen azt mutatják meg 
mikép kell cselekedni, ha valaki czélját nem akarja elérni. 
Szüksége volt-e ama 14 millió katholikusnak, hogy a német ér-
zelmet beléjök öntsék ? a legközelebbi háború alatt azt tanusi-
tották-e, hogy ők francziák, olaszok, vagy muszkák akarnak 
lenni ? nem a német, nemzeti érzelem üzte-e őket a halálthozó 
golyózápor közé ? vagy talán épen a pápa volt-e, ki őket ösz-
tönözte, excommunicatióval fenyegette, hogy nemzetiségö-
ket megtagadják ? talán épen ugy jártak közöttük egyházi 
izgatók, kik őket a német nemzettől elszakadásra bujtogat-
ták, mint szoktak politikai bujtogatok kiküldetni ? Esztelen-
ség! és ha ez mind nem történt, ha a katholikus németek, 

daczára egyházok egyetemességének épen oly jó németek 
voltak, mint a protestánsok, ha ezt tetteikkel is bebizonyí-
tották, mikép lehet mondani, hogy e törvényjavaslatok czélja 
a német nemzeti egység szilárdítását képezi? Mi szükség 
ott a nemzeti egység szilárdítására törvényt hozni, hol a 
nemzet egyetlen szóra, mint egy test támad fel, ha a nemzet 
megtámadtatik ? Miért űz tehát a „Napló" játékot a szavak-
kal, miért nem meri nyíltan kimondani, hogy az összes tör-
vényjavaslat czélja nem más, mint a kath. egyháznak előbb 
ugyan leigázása, később kiirtása. Ne vélje a „Napló", hogy 
sikerülni fog a józan kath. közönség szemére hályogot vonni 
czikke által. Az egyház boldogsága- vagy boldogtalanitására 
irányzott tervek iránt sokkal jobban ki van fejlődve érzé-
künk, hogy sem magunkat tévútra vezettetni engednők a 
naponkint használni szokott, liberális szólamok által, és pe-
dig annál kevésbé, mert mit ő szemeink elől elfedni törek-
szik, azt liberális német testvérei, a kimaradkatlan diadal 
reményében — mint hiszik — kifecsegik. 

Még egy pontra van megjegyezni valónk. A „N." ugyanis 
azt mondja, hogy azon kisérlet, melynek végrehajtására Né-
metországban Bismark vállalkozott, Amerikában egyértelmű 
lenne a legnagyobb zsarnoksággal, Poroszország azonban nem 
is a szabadság szempontjából teszi ezt, hanem más politikai 
szempontból. íme a liberális hypocrysis. Naponkint olvashat-
juk liberális lapjáinkban, legközelebb a pestmegyei gyűlésen 
is fel volt említve, hogy a jezsuiták emez elvet vallják : a 
czél szentesíti az eszközöket és mit tesznek e jezsuita-gyű-
lölők, kik annyira áradoznak a szabadság magasztalásában ? 
helyeslik az egyház üldözését és elnyomatását, habár ez a 
szabadság rovására történik is ; minden eszköz szent előt-
tök, csakhogy az a gyűlöltnek leigázására vezessen ; politika1 

czélok elérésére, lehet a szabadságot is lábbal tapodni, lehet 
14 millió embernek lábára békót verni, ez mind nem tesz 
semmit, csak czélhoz lehessen jutni, hiszen, úgyis csak ka-
tholikusokkal történik mindez, csakis ezek szabadsága korlá-
toltatik, ami egyik tényezője, hogy a liberális szabadkőműves 
tábor szabadsága növekedjék. Ugyan kérdjük, meddig engedi 
még a világ magát ily kétszínű emberek által kormányoz-
tatni. mikor fogja őket magától, ugy mint megérdemlik, el-
taszítani ? • 

IRODALOM. 
„Kirchengeschichte in Lebensbildern. Von Ferdinand Stiefclhagen. Frei-

burg, Herder'sche Verlagshandlung. VII. 596. pagg. 8. 1 Tlilr. 27 sgr." 
(Vége.) 

A második (vagyis méltán a „szent atyák korá"-nak 
elnevezett) időszak czimü részben foglaltatnak : 

A) A görög egyházból: 1. Sz. Antal, a szerzetesek ős-
atyja. 2. Athanáz, a kath. tan rendületlen bajnoka. 3. A kap-
padociai három püspök (sz. Vazul, naz. sz. Gergely, nys. 
Gergely.) 4. Aranyszájú sz. János 398-ról a konstantinápolyi 
egyház feje és saját életének példájában a papság eszménye, 
(v. ö. 10G—143. 11.) 

B) A latin egyházból : 1. A jelen- és utókor tiszteleté-
nek és csudálatának tárgyát képező, volt milanói érsek, szent 
Ambrus. 2. Sz. Jeromos, a szentírásra vonatkozó halhatatlan 
műnek szerzője. 3. Sz. Ágoston, kinek valamint épületes ugy 
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tudományos iratai a szellemi életnek dús kincsét, az emberi 
szivnek mély ismeretét, a jó Isten iránti szeretetet lángoló 
nyelven leirva, foglalják magokban. 4. A nevét a monophysi-
ták diadalmas legyőzése — és egyházi tudományossága által 
is halhatatlanná tett sz. Leo. 5. Sz. Gergely, ki valóban nagy, 
nemcsak főpásztori s apostoli buzgalma, hanem kiváló böl-
csességgel vitt egyházkormányzat következtében is. 6. A nép-
vándorlási hithirdetők (1. Szörény. 2. Kilián. 3. Kolumban. 
4. Gál. v. ö. 143—192. 11.) 

A harmadik (vagyis a német nemzet keresztényesedé-
sének) korszakában, mint kiváló alakok, élő középpontok, ér-
dekes és vonzó modorban elősorolvák : 1. sz. Bonifácz. 2. 
Anszgár. 3. I. Miklós. 4. Gerbert, mint.II. Szilveszter pápa. 
5. VII. Gergely. 6. Bernát apát. 7. III. Incze. 8. A kolduló 
szerzetek alapitói (1. sz. Domonkos, 2. sz. Ferencz . . . ) 9. VIII. 
Bonifácz. 10. V. Márton és IV. Jenő pápák (v. ö. 193—295.11.) 

Végre a negyedik (vagyis újkori) időszak a követke-
zőkkel foglalkozik : 

1. Kusa Miklós és II. Pius. 2. Ximenes. 3. X. Leo. 4. A 
hitujitók. (1. Luther. 2. Zwingli. 3. Kálvin.) 5. A trienti egye-
temes zsinat atyjái. 6. A nőszerzetesrendek (1. A nőifjuság 
képzésére az Orsolya-szüzek rendjének alapitója, bresciai 
Angela. 2. Sz. Teréz.) 7. A három szerzet-alapitó (1. Alcan-
tar. sz. Péter. 2. Thienzi Kajetán. 3. Néri sz. Fülöp.) 8. 
Loyolai sz. Ignácz. 9. Xav. Ferencz. 10. Az angol egyház el-
szakadása (és a tiszteletre méltó a) Forster József rockesteri 
püspök, b) Morus Tamás kanczellár, c) Pólus bibornok . . .) 
11. Kanizius Péter. 12. Bor. Károly. 13. A római propagan-
dának alapittatása. 14. Szal. Ferencz. 15. Paul. Vincze, ki 
szintén a keresztény szeretet csudálatos tetteivel ragyogott. 
16. Francziaország két nagy püspöke, a) a lángeszű Bossuet, 
b) a szellemdús, nyájas és szeretetteljes Feneion . . .) 17. A 
tudománya fénye és egyházkormányzói bölcsesége által tün-
döklött XIV. Benedek. 18. Uj szerzetesrendek és társulatok. 
(1. Trappisták. 2. Maurinusok. 3. Redemtoristák. 4. Iskola-
testvérek . . . .) 19. XIV. Kelemen és a jezsuiták feloszlat-
tatása. 20. VI. Pius. 21. A nemes, hőslelkü VII. Pius. 22-
XVI. Gergely 1831—1846-ig, kit a jelenleg dicsőségesen 
uralkodó nagy pápa. 23. IX. Pius váltott fel Jézus Krisztus 
helytartójának trónján. 24. A legújabb idő. 

Nem időzünk tovább az ismertetésnél. — Egyébiránt, 
ugy hiszszük, ennyivel is igazolva van, miért óhajtjuk felette 
tágasb körben — elterjedését a jóalaku és csinos — kiállí-
tású 596. lapra terjedő, könnyen olvasható, szép betűkkel 
bíró, elmét (az által is, hogy jeles szakmunkákra utal, minél 
fogva a részletek bővebb tanulmányozóinak hasznos útmu-
tatóul szolgálhat . . . .) gazdagító, a kedélyt üdvösen elfog-
laló, a hibákat találóan ostorozó, és az erkölcsben haladásra 
mind jobban serkentő, szakokban dus könyvnek, melyben va-
lódi igazságszeretettől vezérelt buzgadozást, a tárgyak meg-
választása és csoportosításában nem mindennapi ügyességet, 
valamint több évi tanulmányozás eredményezte könnyed, kel-
lemes előadást találtunk. Cs. J. 

VEGYESEK. 
— A pesti m. k. egyetemnek hittani karában az I. félévi, 

nyilvános vizsgák a következő napokon tartatnak meg : a 
lelkipásztorkodástanból febr. 15., az egyházi történelemből 
febr. 17., az újszövetségi szentirástanból febr. 18., az ószö-
vetségi szentirástanból febr. 19., az egyházi jogból febr. 22., 
a ker. erkölcstanból febr. 27., az ágazatos hittanból febr 28., 
az alaphittanból március 1. 

— Beküldetett: „ Megrendelési felhívás ily czimű műre : 
Elemi Katekizmus Magyarázata, Dr. Schmitt Jakab, a sz. pé-
teri, érseki papnev. repetitorának Deharbe-féle káté-magya-
rázatából fordítva, illetőleg az esztergomi érseki tartomány-
ban elfogadott elemi katekizmushoz idomitva : a sz. Istvánról 
czimzett, esztergomi, ősrégi papnevelde, magyar egyháziro-
dalmi iskolája által. Mily fontos egyház-, állam- s emberi-
ségre az első hitelemző oktatás, mily nehéz a gyenge gyer-
meki felfogáshoz alkalmazni s vele megértetni a hit magasz-
tos titkait s ennélfogva mennyire indokolt és szükségpótló 
egy erre utmutatásul szolgáló kézikönyv, legjobban fogja 
tudni hazánk lelkészkedő papsága, mely ily segédkönyvet, 
magyar nyelven, mindeddig csaknem teljesen nélkülözött. 
Azért azt véltük, nagyobb szolgálatot nem tehetnénk honunk 
hitelemzői- és néptanítóinak, mintha jelen munkát lefordít-
juk. Schmitt neve a német hitelemzéstani irodalom körében 
egyike a legjobb hangzásuaknak. E kitűnő helyet szá-
mára a legelvontabb igazságoknak meglepő, világos értel-
mezése, a gyermeknyelvnek sikerült alkalmazása s figyel-
met lebilincselő kedves modora biztositá, mely jelességének 
tulajdonítandó egyszersmind, hogy jelen munkáját nemcsak 
az ítészét, de több egyházmegyei hatóság jóváhagyása is 
ajánlja. Hogy e már magában oly megbecsülhetetlen kincset 
hazánk papságára és népnevelőire annál hasznavehetőbbé 
tegyük, nem kíméltük a fáradságot, azt az 1858-ban Eszter-
gomban tartott tartományi zsinat által jóváhagyott kátéhoz 
idomítani és illetőleg kiegészíteni. Mely uton emiitett elemi 
káté minden egyes kérdése-, sőt minden egyes szavának ki-
merítő magyarázatát nyujthatjuk, s azoknak is, kik az egri 
káté követésére vannak utalva, sokkal alkalmasabb vezérfo-
nalat adhatunk kezökbe, mint milyet bármely eddig létező 
katechetikai munka ; mert egyiknek rendszere sem áll oly 
közel hozzá, mint e dolgozat. Egyébiránt fényesebb ajánló 
levéllel nem bocsáthatnók útnak kiadványunkat, mint midőn 
szerencsések vagyunk a főm. Herczeg-Primás kegyelmes jóvá-
hagyásával is dicsekedhetni. A nagyobb mérvű pártolás remé-
nyében a 15—16, 8-rét ivnyi, terjedelmes munkának ára csak 
1 ftra szabtuk o. é., mely utánvét mellett lesz fizetendő. Gyűj-
tőknek 10 megrendelő után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 
Félreértések elkerülése végett kérjük a t. gyűjtők rendelke-
zését, váljon az egy ivre irt megrendelések, mind a gyűjtő 
nevére küldessenek-e, vagy pedig minden egyesnek külön. 
Utóbbi esetben minden egyes névnél kérjük az állás, lakás és 
utolsó pósta rovatoknak pontos kitöltését. A nyomatandó 
példányok száma körüli tájékoztatás végett a megrendelések 
mennél rövidebb idő alatti megtételeért esedezünk. Kelt 
Esztergomban 1873. Boldogasszonyhava 12-én tartott XIV. 
rendes gyűlésünkben. A m. e. i. iskola ez évi tagjai." 

Szerkesztői üzenetek. 
Bocsánatot kérünk mindazon t. szerzőktől, kiknek szives küldemé-

nyeit eddi», tárgyhalmaz miatt nem ismertethettük. A jövő szám jóvá 
teendi eddigi mulasztásunkat. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — Rövid 
uti jegyzetek. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Folytatás.) 

b) Térdhajtás. — Mint sok merev térdű áldo-
zár van, ugy van sok világi is. Térdhaj tásaik 
valódi gunyjai annak. Alig emelik fel lábaikat, új-
hegyeikkel érintik a padozatot, s a térdhajtás meg-
van. E visszaélést lioszas ideig tűrtem, s azzal 
ámitám magamat, hogy ez csak az emberek szeg-
letessége- s ügyetlenségétől van. De ez nem igaz ; 
figyeljük meg csak a merev térdhaj tókat a mulat-
ságokban, a táncznál, vagy a tekézésnél, akkor oly 
ügyességet fejtenek ki, hogy bármely erő-művész-
nek is dicsőségére válnék. Lomhaság s egyked-
vűség az, mi a térdhajtásnál a templomban mere-
vekké teszi őket ; a térdhajtást nem ismerik el, mint 
küljelét a legfelségesebb oltári szentség hódolattel-
jes imádásának. E szertartás puszta külsőséggé vált 
előttük, minthogy meglehet, hogy annak értelmére 
és jelentőségére egész éltükön keresztül nem figyel-
meztettek. Ha ez az eset, akkor e mulasztást pó-
tolni, s meg kell mondani, hogy a térdhajtást usque 
ad terrain kell tenni, s a meghajló e gondolatokat : 
„én Uram, én Istenem", vagy : „dicsérlek és imád-
lak a legfelségesebb, oltári szentségben" stb. ébresz-
sze fel magában. Ez sem kicsinység. Vagy csekély-
ség lenne, hogy minden alkalmat felhasználjunk, ki-
vált a templomban, hogy a legfelségesebb oltári 
szentség iránti nyomorult adónkat lerójuk? 

c) Keresztvetés. „Miről ismerjük meg a keresz-
tény katholikust ? A szent kereszt jeléről ;„ — igy 
tani t ja az egyház után Canisius atya. De ha a ke-
resztvetés kiválólag katholikus jelzés, jól is kell 
annak vetését tudnunk. E pontra nézve, bár a fér-
fiakra is ráfér, leginkább a nőnemet kell oktatnunk. 

miután sok évi tapasztalásom szerint, száz nő közül 
alig van tiz, ki helyesen vetne keresztet. A helyett 
hogy, mint az előirva van, rendes alakban vetné-
nek keresztet, mintha valami rángatódzás fogta 
volna meg kezeiket, mellükön össze vissza kapkod-
ják azt. Én ugyan az ildomosságot a népnél nem 
ellenzem, hanem azt a templomban, s szent dolgok-
nál is helyeslem, de megvallom, mindig kedvesebb 
nekem egy vén anyókát látni, mint jelöli meg ma-
gát a szabályszerű keresztvetéssel, mint a fiatal nő-
ket, midőn mellükön összerántják azt. Azért ne res-
telje a lelkipásztor, if jú- és öregnek egyiránt meg-
mutatni, hogy kell keresztet vetni. E g y régi szónok, 
ugy hiszem P. Hunold mondja, „hogy az útfélen 
álló, az előkelő, hitetlen utas előtt alig feltűnő ke-
reszt, egykor nagy félelmet okozand, s azt hiszem, 
hogy az utolsó napon, midőn a kereszt mennyei 
fényben jelenend meg, igen sokan megbánandják, 
hogy a keresztteli megjelölésekben közömbösek, 
vagy épen hanyagok valának." 

d) A szent mise. — Miként kell magunkat a sz. 
mise alatt viselni, mikor állani, mikor térdepelni, 
mikor keresztet vetni, vagy mellünket verni, s ezek-
hez mily imákat mondani stb., azt mind áldott em-
lékű jó anyámtól tanultam. De minthogy liithideg 
napjainkban oly nagy azon anyák száma, kik ma-
gok sem tudják , vagy ha tudják is, hogy ar ra 
gyermekeiket is oktassák, alig vesznek időt, — hi-
szen nem újság, ha mondom, hogy 6—7 éves gyer-
mekek, midőn iskolába jőnek, a Miatyánkot sem 
tudják ; nem újság, hogy kivált, fájdalom, a közép 
uri osztálynál serdülő gyermekek a hit dolgaiban 
a szó szoros értelmében járat lanok ; — azért a lel-
kipásztor kötelessége, hogy, mig a katholikus anyák 
ismét lelkismeretesek és vallásosak lesznek, a gyer-
mekeknél az anyák helyét pótolja. Ha valaki azt 
hiszi, hogy igen fekete üvegen nézek, tegyük pró-
bára a fiatalságot, vallás-erkölcsileg mit örököltek 
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szüleiktől, s bizonyára nekem lesz igazam. — S lia 
egyik vagy másik templomban azon „előkelő" szo-
kás fészkelte volna be magát, hogy a szent mise 
alatt állnak, vagy ülnek, kövessünk el mindent e 
divatos lomhaság ellen. — Állni, vagy ülni a leg-
felségesebb előtt, a csudálatos oltári szentségben, 
illetlenség, melyet a szegénynél s gazdagnál eléggé 
megróni nem lehet. Ha a térdeplés a szent áldozat 
alat t valakire nézve igen nehéznek látszik. — van-e 
annak csak egy idege is, mely legtávolabbról is 
érezni tudná, hogy a eompassio Christi, a keresztény 
élet eleméhez tartozik ? Az iidvtelen édeskedés, és 
simogatás a keresztény igazságok hirdetésében, a 
velünk született kényelem utáni vágyat annyira 
táplál ta jés nevelte még a templomokban is, hogy 
szinte kénytetve éreznők magunkat , hogy az ülő 
és térdeplő helyeket és kipárnázva lássuk, nehogy 
az elpuhult kedveseket elriaszszuk. — Ime egy 
paraszt gyermek térdel ott a puszta kövön, lábai 
mezitlenek, kis kezében a szent olvasót szoritja, 
szemeiből az áhítat, s természetes buzgóság sugár-
zik; liigyjétek meg, ezerszer kedvesebb az nekem, 
mint a műveltséget negélyző, elpuhult, ülő népség, 
bársonyba kötött ezüst kapcsos imakönyveivel. 

e) Minthogy épen az imádságnál vagyok, sza-
bad legyen egypár szót a szent olvasó-imádságról 
is mondanom. E régi, valódi ó- — de nem oly érte-
lemben mint most divik — katholikus, imádkozási 
mód, hoszas megvetés után, áldassék érette Isten-
nek szent neve, ismét becsültetik. Ugy látszik, azon 
katholikus meggyőződés vezérli a lelkeket, hogy 
jó imádkozói a szent olvasónak, sokkal előbb nye-
rik meg Isten szent kegyelmét, mint annak meg-
vetői és gunyolói. — Bár a papság mindenütt élén-
ken érdekelné magát ; a szent, olvasó-társulatok 
már igen sok jónak voltak szülői. Ha nem emlitem 
is a magasztos czélt. mely a bűnösök megtéréseérti 
ima, hoszas tapasztalás után mondhatom, hogy 
igen sok rosztól t a r t j ák vissza a tagokat, és sok 
istenes cselekedeteknek voltak eszközei. Azonban 
megjegyzem, hogy a szent olvasó becsüléséhez nem 
elég csak a jó akarat , s benső fegyelem, hanem 
szükséges a külső alaknak is megtartása, kivált 
akkor, midőn a szent olvasó közösen, és nyil tan 
imádkoztatik. Az olvasó, vagy máskép rózsafüzér 
a legfelségesebb karimádság, ha sem igen sebesen, 
sem igen lassan, szükséges nyugvás- és bekezdéssel 
mondatik, kivált pedig, lia az illető titok hozzáadá-
sánál a nyugidő megtartatik, mintegy ily formán ; 

„Üdvözlégy Mária — malaszttal vagy teljes 

— Ur van te veled — áldott vagy az asszonyok 
között — ós áldott a te méhednek gyümölcse — 

Jézus — 
„kit te, oh szent Szïïz, a szent Lélektől méhedbe 

fogadtál — Asszonyunk Szűz Mária — Istennek 
szent Anyja" stb. — I ly módon a ti tkok nem cson-
ki t ta tnak meg, mi könnyen megtörténhetik, ha a 
„Jézus" szóhoz megállapodás nélkül csatoltatnak. 
— A szép olvasó-imádáshoz tartozik még, hogy az 
imázók mintegy ütenyre szóljanak, különben a 
legnagyobb rendetlenség van. Valamint a szent 
misét szolgáló papnak tiltva van, magán-ajtatos-
sági imák hozzáadása, vagy a mise imáinak szóno-
kolva mondása által a szent misét meghoszabitani, 
épen ugy nem szabad az olvasó-imádkozónak, azt 
holmi éneklő hangon mondani, a szavak előbb kez-
dése, vagy liuzása által elferditeni. Egyszerű, ter-
mészetes legyen a hang ; s e szabály általában min-
den nyilvános imára áll. 

Ha nem tapasztalná az ember, szinte nem 
hinné, hogy e szabály érvényesítése némely helye-
ken egész kis forradalmat idézett elő, melynek élén 
többnyire olyanok ál l tak, kiktől az egyházi enge-
delmességet leginkább lehetett volna várni, az úgy-
nevezett buzgolkodók. De ezáltal az eszélyes lelki-
pásztor soha sem hagyja magát tévútra vezetni ; s 
a rendetlenséget némely önfejűnek értelmetlen lár-
mája miatt mintegy szentesiteni. — Ajánlom, ki-
vált fiatal paptársaimnak, hogy a buzgolkodók 
csoportjait mindig tisztelet-parancsoló távolban 
tar tsák magoktól, miután a katholikus buzgalom né-
melyeknél divatczikké vált ; s mindig igaz marad : 
hogy nem mind arany, ami fénylik. 

f) Gryónási rend. — Nem tudom, ha váljon 
csak az én szemeimben, vagy másoknak is ugy 
látszik-e, hogy azon gyónási rend, mely szerint a 
gyónók jobbra, balra a gyónószék mellett, vagy 

, annak elhelyezése folytán, egymással szemben áll-
nak, nekem mindig mint illetlen és czélszerütlen 
tűnik fel. Már maga az állás sem illő az előkészü-
lethez ; a szent Lélek segélyül liivása, a lélek álla-
pota feletti elmélkedés, a bánat , felinditás stb. 
mindmind a térdeplést kivánja. Ha a gyónók óra-
hoszig várakozni kénytelenek, akkor az állongás a 
meguntság folytán többnyire illetlen támaszkodássá 
válik, a nyugalom megzavartatik, a szemek a gyó-
nószékhez fordulnak, s a magába szállás, s éberség 
lassacskán elenyésznek. Egészen illetlennek, sczél-
ellenesnek tartom pedig, ha a gyónók, kivált a kü-
lönnemű fiatalok, egymással szemközt á l l anak . 
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Azért óhajtanám, hogy illőbb s czélszerűbb rend ho-
zatnék be ; ugy tartom, jobbnak nem létében, hogy 
czélszerübb lenne, ha a gyónók, a gyónószékhez 
kozellevő padokban foglalnának helyet s ott a gyó-
náshoz előkészülnének ; mint rendesen két sorban 
szoktak a gyónószéknél állani, épen ugy rendez-
heti el őket a lelkiatya, mielőtt a gyónószékbe ülne, 
a padokban is, — s még azon előnye leend, hogy a 
bűnbánókat a gyónószékekből szemmel kisérheti, s 
képesebb a kellő nyugalmat fentartani, mig a gyó-
nószék két oldalán állva, a gyóntató szemei elől 
elfödve vannak. Erre nézve szükséges a gyónószék 
elhelyezésének czélszerüsége ; megvallom, szeret-
ném, ha ezt minden lelkipásztor-társam szigorúan 
megtartaná, hogy a hivek a gyónást illetőleg kül-
sőleg is rendhez szoktattatnának s a gyónószék kö-
rüli ácsorgás megszűnnék. 

(Vége köv.) 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Berlin, a porosz állam fővárosa, a német császár, a biro-
dalmi kormány, és a porosz főállamhivatalok székhelye, ho-
mokos síkságon a Spree folyama mellett fekszik, és ma már 
800,000 lakosnál többet számit. A város tiz, egymásután 
keletkezett városrészből és hat külvárosból áll, melynek köz-
pontját Ó-Berlin és a Spree által körülkerített sziget képezi, 
melyen a királyi várpalota is fekszik. Hatvan templomnál 
többet számlál, melyek közül kettő katholikus. Fénypontja 
azon rész, mely a brandenburgi kaputól, a hársfákról nevezett 
ütőn át, egész a királyi palotáig terjed. Az idegen ezt keresi 
fel legelőször, és mi is ide siettünk. A hársfasor keleti végén 
a nagynak nevezett Frigyes emlékszobra, melynek leleplezése 
két évtizeddel ezelőtt történt, már messziről magára vonja 
a figyelmet. Itt láthatod colossalis érczlován a vallási indif-
ferentismus koronás apostolát, az encyklopaedisták hatalmas 
barátját, kinek tág lelkismerete a magán ós a közmorál kö-
zötti finom, korunkban is, elzsidósodott sajtónkban oly sok-
szor hangsúlyozott megkülönböztetést igen jól ismerte, és 
mint mondani szokták : „im grossen Styl" iparkodott önnön 
dicsőségének, a mindig hü poroszok szerint, hazájának javára 
is, kizsákmányolni. Jobbról az emiitett szobor mellett Vil-
mos császár palotája áll, négy doriai oszlopon nyugvó erkély-
lyel. Átellenben a nagy Leibnitz ajánlatára és terve szerint, 
első Frigyes által, a tudományok és szép művészetek ápolására 
alapított akadémia, mely ideiglenesen az „ujabb képek nem-
zeti csarnokát" is magában foglalja. Következik az egyetem 
gazdag gyűjteményeivel. A királyi könyvtár 700,000 kötetet 
és 15,000 kéziratot mutat fel. Nagyon érthető, ha a német-
honi protestantismus e gyúpontján különös kegyelettel gyűj-
tik és őrzik a reformatio főhőseitől származó emlékeket, mi-
nőket a könyvtár bir Luther-, Melanchton-, Agricola- és má-
soktól. Hogy a reformatio festője Cranach Lukács sem 
hiányozhatik e társaságból, megfogható. Nagyon elbódultam 
volt már a sok protestáns nevezetesség szemléletétől, és 

azért nagy lelki vágygyal kerestem fel a közeli Hedvigtem-
plomot, „Friderici regis clementiae monumentum", mely a 
római „Maria Rotoiula" mintájára (1747—1773) készült, és 
hatalmas kupolájával a fényes környezetben is diszes helyt t 
foglal el. Mily jól esett lelkemnek a katholicismus ez oázában 
leborulni, és a kenyér szine alatt rejtett Istenembert, Jézus 
Krisztust imádni, itt e városban és országban, hol a szent-
miseáldozatot még mindig bálványimádásnak hirdetik sokan 
azok közül is, kik az evangelium hirnökeinek vallják mago-
kat. Mennyire megragadó a fokozott buzgalommal ajtatosko-
dókat, a Radziwillek és Stollbergek nemes sarjaitól kezdve, 
le egész a legszegényebb katholikus munkásig szemlélhetni, 
kik különösen most, egyházok nyilt üldözésének napjaiban, 
kétszeresen erezik, hogy nincs üdv, csak Jézusban. Ok tud-
ják, értik, hogyha Bismarkot Roon váltotta is fel a minister-
elnökségben, ha az úgynevezett nemzeti liberálisok, élőkön a 
„Nationalzeitung" teletorokkal kiáltanak is vészt, és a reactio 
rémeit festik, még nem virradt fel a nap ; tudják, hogy Isten 
után csak lelkes főpapjaikban ós saját hithűségökben bizhat-
nak, és teljesitik kötelességöket. 

Az opera terét Blücher, Gneisenau, York, Bülöw és 
Scharnhorstnak, Rauch által készített szobrai díszítik. A 
600 szobát magában foglaló, királyi palota termeit, a ki-
rályi museumokat, melyeknek csak futólagos megszemlélése 
is napokat vesz igénybe, vázlatunk szűk keretében leirni 
nem lehet szándékunk. A régi museum földszinti helyiségei-
ben az antiquariumot, a közép emeleten ó- és középkori szo-
brokat, a felső emeleten képtárt foglal magában. Az uj mu-
seumnak előcsarnokában vannak Kaulbachnak hires falfest-
ményei, melyek Babel elestét, Görögország fénykorát, .Jeru-
zsálem elpusztulását, a hunnok csatáját, a keresztes hadat 
Jeruzsálem előtt és a reformatio korát ábrázolják. Nem 
vonunk le semmit Kaulbacli korábbi érdemeiből a művészet 
körül, ha fájdalommal emiitjük fel e helyen, hogy utóbbi 
nagyobb festményei tárgyának megválasztásával (csak Ar-
bues Pétert emiitjük) az egyházunk elleni gyűlölet, a hazug-
ság és rágalom szolgálatába szegődött, mi nem tudom, a ki-
vitel minden művésziessége mellett is, hervadhatlan babéro-
kat fog-e hozni, a rajzaiban oly erőteljes mesternek. Az uj 
museum továbbá a földszinti helyiségekben egyptomi és 
ethnograpliikus gyűjteményt, a közép emeleten gypszöntvé-
nyeket, a felső emeleten, az úgynevezett művészeti kamarát 
tartalmazza. A képtár 37 szobára terjed. A körcsarnokban 
Itj-ik századbeli, Rafael rajzai után Arrasban készült gobelin-
Szőnyegek láthatók. A nyolczadik szobában van Correggio egy 
festménye, mely tövissel koronázott Krisztusfőt ábrázol, és 
egykor 3-ik Frigyes kedvencz képe levén, házi kápolnájában 
foglalt helyet ; a 9-dikben Rafaelnek egy első korszakbeli képe 
függ, mely Máriát gyermekével és Jánossal (Madonna coi 
bambini) tünteti elő s mely Nápolyban 45,000 talléron vásá-
roltatott. Ami egyébiránt a gyűjteményeket illeti, azok kivá-
lóbb, eredeti művek birtokára nézve, jóval hátrább állanak, 
mint a drezdai és müncheni gyűjtemények, mi természetes 
következménye sokkal későbbi alapittatásuknak. Nem lehet 
szándékom, mint nem szakértőnek, Berlin felett építészeti 
szempontból ítéletet mondani, ós attól is fel fognak menteni 
olvasóim, hogy Berlin hires aquariumát, vagy az állatkertet 
ismertessem meg velők. 

1 2 * 
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Elmentünk a Moabit nevü külvárosba is, hol a dömések, 
a felizgatott csőcselék, annak idején e lapok hasábjain is fel-
említett minden bántalmazásai ellenére is zajtalanul és üd-
vösen működnek. Bérkocsisunk azon kérdésére, ha váljon az 
nap lapot olvastunk-e, tagadólag válaszolván, ő ülése alá 
nyúlt és a „Germania" az napi számával kedveskedett. Úti-
társam ugyan kötekedve jegyzé meg, hogy ott lesz a bakon, a 
vánkos alatt a „Norddeutsche Allgemeine", vagy a democra-
tikus „Berliner Volkszeitung" is, hanem, lia igaza lett volna 
is, mégis csak azt mutatja, hogy a „Germania" tért foglal 
naponkint, tud a berliniek nyelvén beszélni, ha már a bér-
kocsis is érdemesnek tartja, nem ugyan a maga számára, mert 
nem ily közönség számára készül, hanem vendégei részére 
tartani. Eleinte elbámultak a berlini collegák, hogy hát, hogy 
mer ily jövevény ultramontán itt közöttük megtelepedni? 
Midőn azután kényesebb kérdések feszegetésébe mert bo-
csátkozni, sőt horribile dictu, még a protestantismusnak ere-
detéről is, ámbár mindig, e helyen megmagyarázható mérsék-
lettel irni, prüszköltek, zajongtak ; ma már a liberális sajtó 
ismert eszközeit applikálják a „Germania" ellen is, és ha 
hamisításaik és rágalmaik miatt amúgy derekasan ujjaikra 
koppant, szidják ugyan ; de nem ignorálhatják. 

(Folyt, köv.) 

E&YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. A p é t e r f i l l é r n e k h o v a f o r d í t á s a 

azon kedvencz thema, melyet liberálisaink mindannyiszor 
variálnak, valahányszor a katholikus világ egy nagyobbszerü 
ajándék által ujolagos bizonyítékát szolgáltatja azon kervad-
hatlan tisztelet- s szeretetnek, melylyel közös atyjához s leg-
főbb tanítójához ragaszkodik. Ezen liberális elmefuttatások-
nak czélja ctZj £1 híveket az adakozástól visszatartóztatni ; a 
miért rendesen is a körül forognak, hogy a pápának nincsen 
szüksége semmire, mert a péterfillér nélkül is „fejedelmileg" 
megélhetne, s hogy a Vatikán csak bevenni tud, kiadni pedig, 
avagy jót tenni a bevett „kincsek"-kel épenséggel nem ; mi-
nél fogva, — quod erat demonstrandum — kár azt a „sok" 
pénzt Rómába küldeni ! 

Váljon van-e a pápának valamire szüksége, s mire, az 
oly dolog, mely felett kár vitázni. A pápának is csak élnie 
kell, s ha mindenét elvették, akkor természetes, hogy a hi-
vek adakozásaira szorult ; mert a levegőből ő sem élhet 
meg. Továbbá nem csak az ő személyéről van itt szó, mert 
egyetlenegy embert, utóvégre vajmi könnyen ki lehetne elé-
gíteni ; főleg, ha az már a nyolczvanon tul van, mely korban 
az embernek amúgy sem kell már igen sok, életének fentar-
tására. I)e itt van még az ő személyzete is, mindazoknak 
hoszu, igen hoszu sora, kik iránta való hűségből, nehogy a 
piemontiaknak szolgálniok kelljen, előbbeni állásaikat- oda 
hagyták, s most egyedül a pápa segélyezésére szorultak ; ott 
van továbbá a vatikáni, nagyszerű, mondhatni óriási, tudo-
mányos és szépművészeti gyűjteményeknek s intézeteknek 
személyzete, melynek fizetése ismét csak a pápának vállait 
terheli, ki e tehernek elviselése által viszont megbecsülhet-
len szolgálatot tesz a tudomány s a mindenképeni civilisatio 
érdekeinek, mely szolgálatban, s az attól elválasztkatlan 
érdemben minden adakozó is részesül. De ez még mind sem-
mi ; mert itt van még a központi, egyházi kormányzatnak, 

úgyszólván, belátkatlan sokaságú személyzete, melynek szá-
mát, már csak az ügynek fontossága, s a teendőknek sűrű 
volta miatt kevesbíteni nem lehet ; itt vannak a bíbornoki 
testületnek s az egyházi diplomatiának, a congregatióknak s 
egyéb egyházi hivataloknak tagjai, kiket a pápa fizet ; s ki-
ket fizetnie kell, mert ezek nélkül nem igazgathatná az egy-
házat ; itt vannak továbbá az olasz kormány által el nem 
ismert püspökök s egyéb javadalmasok, valamint az erősza-
kosan elfoglalt s kiürített zárdáknak volt lakói, kiknek eltar-
tásáról ismét csak a pápának kell gondoskodnia, ugy hogy 
illőbb lenne, nem azt kérdezni : „hova teszi a pápa a péter-
fillért?" — mint inkább imígy kérdezni: „elég-e minderre a 
péterfillér?" 

Pedig liberálisaink, nem csak, hogy ezt be nem látják, 
hanem még ezenfelül is eléggé arczátlanok a péterfillér ellen 
irni, épen akkor, midőn másrészt, a börze emberei által 
megvesztegettetve, a legszédelgőbb vállalatokat ugy eldicsé-
rik a könnyenhivők előtt, hogy esztendőnkint százezrek 
tönkre mennek, mert a lapok után indulva, speculatióra ad-
ták magokat, és rajtavesztek, gazdagítva a — zsidót. Ez 
persze, dicséretes dolog, sőt a keresztény embernek szigorú 
kötelessége ; azért lapjaink soha sem írnak ez ellen, mig a 
keresztény czélokra adott minden fillér felett chorusban jaj-
veszékelnek, mint „nemzetgazdászatilag" kárhoztatandó köl-
tekezés felett, melyet, természetesen „törvény" által, megtil-
tani, az „állam"-nak szoros kötelessége ; épen ugy, mint a 
katholikus felekezeti iskolák a „tudomány" nevében kiirtau-
dók, mig a zsidókéi nem csak virágoznak, hanem még a ke-
resztény polgároknak adójából segélyeztetnek is. 

Nem irtam volna mindezeket, ha legújabban egy oly 
eset nem adta volna elő magát, mely még egy liberális ir-
kászt is meggyőzhetne arról, miszerint a péterfillér mégis 
csak valamire való, ha ez a „valami" mindjárt csak a keresz-
tény, felebaráti szeretetnek gyakorlati alkalmazása is. E lap-

"nak olvasói bizonyosan emlékesznek még Filibeccki esetére. 
Ezen ember hajdanta gyilkos merényletet kisértett meg IX. 
Pius élete ellen ; e miatt Rómából száműzve, a piemontiak-
kal együtt visszajött ide, s nem régen, czinkostársai által 
végképen elhagyatva, a Colosseumban agyonlőtte magát, öz-
vegyét és három gyermekét a legvégső Ínségben hagyván 
hátra. S váljon ki könyörült meg e szegényeken ? Talán az 
„állam" ? Dehogy ! — IX. Pius rendelt nekik évdijat, igy vi-
szonozván apjok gonosz szándékát, hogy gyermekeit jó keresz-
tényekké nevelteti. Ime a péterfillérnek egyik müve, melynek, 
mint száz hasonló, jótékony cselekedetnek érdeme, s az érte 
minden bizonynyal bőven kijáró áldás mindazokra kiterjed, 
kik e kegyes adományokban részt vesznek. 

Természetes, hogy ezek oly érvek és elvek, melyek „li-
berális" ember előtt mi nyomatékkal sem birnak, vagy ha 
igen, épen a péterfillérnek „nemzetgazdászatilagkáros volta" 
mellett bizonyítanak. De hiszen, péterfillért amugyis csak 
katholikus ember ad, aki tudja, hogy a pénz kamatoztásának 
van egy olyan módja is, mely nem rész- és szelvényekben 
mutatkozik, de abban, hogy az ember kincseket gyűjt magá-
nak az égben, hol sem a rozsda ós moly meg nem emészti, és 
hol a tolvajok ki nem ássák, s el nem lopják. (Máté, VI, 20.) 

Mainz. B á r ó K e t t e l e r p ü s p ö k n e k „ D i e 
K a t h o l i k e n i m d e u t s c h e n R e i c h e " c z i m ű r ö p £ 
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i r a t a, a mily feszültséggel váratott, époly mérvekben ki is 
elégiti e feszült várakozást. Ha valamely politikai ténynek 
belértékét azon ingerült támadások szerint meg leliet s meg 
szabad ítélni, melyek e ténynek véghez vivője ellen e miatt 
intéztetnek, akkor a szóban forgó röpiratról épen legelke-
seredettebb ellenségei szolgáltatják a tanúbizonyságot, hogy 
nagyhorderejű nyilatkozattal állunk szemben. 

A „Nordd. Alig. Ztg.", Bismarknak főközlönye magán 
kivül van. Azt mondja, miszerint Kettelernek eme röpirata : 
„non plus ultrá-ja azon politikai ravaszkodásnak és szinle-
lésnek, melyet a jezsuita-párt a jelenleg folyó egyházpoliti-
kai küzdelmekben eleddig kifejtett ;" — s azt olvassa ki be-
lőle, miszerint igaza volt Bismarknak, midőn azt mondta, 
hogy : „az ultramontánok minden kihivás és ok nélkül hábo-
rút üzentek a fiatal német birodalomnak." 

Hogy a „Nordd. Alig. Ztg." azt találja, miszerint Bis-
marknak igaza van, az természetes, minek is fizetné ez utóbbi 
amannak szerkesztőjét, hahogy legalább annyi baszna nem 
volna ebből, hogy legyen, a ki neki igazat ad ; de váljon azért 
igy van-e a dolog, a mint az femlitett lap mondja, az más 
kérdés. Mi azt hiszszük, hogy nincsen igy. Igaz, hogy a püs-
pök ur egy helyen azt mondja, miszerint felette szükséges, 
hogy valamennyi positiv keresztény elem, szemben a keresz-
tényellenes liberalismussal végre valahára egyesüljön ; de ha 
Bismark lapja ezért megharagszik, ugy ezáltal csak azt mu-
tatja, mennyire azonosítja magát amaz annyira féltett „fiatal 
német birodalom" a keresztényellenes áramlattal ; de még 
ebből korántsem következik, hogy a püspök, megtámadva a 
liberalismust, megtámadná egyszersmind magát a birodalmat 
is ; sőt programmjának első pontja egyenesen igy hangzik : 
„Utógondolat nélkül elismerjük a német birodalom jogható-
ságát, e hatóságnak jelenlegi korlátai közt," mi eléggé bizo-
nyítja, hogy a püspöknek esze ágában sincsen, a birodalmon 
kivül keresni magának helyt, hanem, hogy annak határain 
belül, s annak józanul rendezett alkotmánya alapján kíván a 
közhazának felvirágoztatására közreműködni, amint ezt rajta 
kivül meg 14 millió német katholikus óhajtja, hahogy a. pá-
holy megszűnik őket lielotákká alányomni. 

Ketteler politikai programmjából ránk nézve érdekes 
még a 4. pont, mely azt követeli, hogy a vallásszabadság fen-
tartása mellett, a keresztény vallás minden nyilvános intéz-
ménynél érvényesíttessék s alapul fogadtassák el ; továbbá a 
5., mely azt rendeli, hogy az elismert keresztény felekezetek 
belügyeit önállólag rendezvén, vallási, közoktatásügyi s jóté-
kony czélokra rendelt-alapitványaikat s intézeteiket függetle-
nül kezeljék és élvezzék ; a 7., mely az államnak jogszerű fő-
felügyelete mellett, általános tanszabadságot követel, s az 
államilag kezelt tanügynek, a nép valódi érdekeihez képesti 
kezelését sürgeti, továbbá a 12. pont, mely a munkás kérdés-
nek törvényes és méltányos megoldását tűzi ki, és a 13., mely 
a titkos társulatoknak megtiltását törvénybe igtatja. E pro-
gramúi, mint emez egyes részletek mutatják, oly fontos és 
oly nagyhorderejű, hogy lehetetlen, miszerint a német bel-
ügyek kifejlődésére mélyen ható befolyást ne gyakoroljon. 
Legközvetleuebb érdeme az, hogy a német katholikusoknak 
szabatos, határozott központot szolgáltat, mely körül ezentúl 
.csoportosulhatnak. 

London. Ú j é v i r e m é n y e k . (Folyt.) Ha a világra 
nézve, ezen következménynek folynak a kereszténység elveté-
séből, ugy, miképen fognak ezen következmények az egyházra 
nézve nyilatkozni ? Foglaljuk össze röviden az egyház helyze-
tét, amint ezt e pillanatban látjuk. A kereszténység kezdeté-
től fogva nem volt idő, melyben az egyház oly széles elterje-
désnek örvendett volna, mint jelenleg, midőn azon általános 
uralom, mely egyedül az ő isteni előjoga, csaknem megvaló-
sult. Habár azon nemzetek és emberek száma, kik a keresz-
ténységen kivül állanak, rendkívül nagy is, mégis az egyház-
nak szélesen kiterjedett missiói ezen órában a föld minden 
országai és népei közé behatottak. Egysegének térfogata, a 
püspöki karnak befolyása, az egyház apostoli trónjának ha-
talma e pillanatban nemcsak, az óvilág liatáraig terjed, hanem 
már-már elfoglalta az egész újvilágot is. Az egyház nemcsak 
az őseink által ismert, négy continenst hajtotta uralma alá, 
hanem virágzik az ötödiken, és a délitenger szigetein is. 
Azon ország, mely a végvacsora termében, Jeruzsálemben 
kezdetét vette, az izraéliták'szétszórásával elterjedt, és végül 
a pogányokra átment, a keresztény Európát képezé, az újon-
nan felfedezett Amerikát keleten és nyugaton hatalma alá 
hajtotta, az elzárt Ázsiába be- és azon áthatott, a sivatag 
Afrikát templomokkal körülövezte, ezen ország végül uralma 
alá hajtotta a nagy australiai continenst is, és egy távol 
hazát alkotott magának a csendes Óceán szigetein is. Nem 
létezik a világnak egy része sem, melyen az ő látható fejével 
egyesült, egy római, kath. egyház, e perczben nem léteznék. 

Bizonyos, hogy jöjjön bármely szerencsétlenség és nyo-
mor a polgári társadalomra, semmi sem lesz képes e mysti-
cus szőllőt elpusztítani. Sohasem volt oly idő, melyben a vilá-
gon elterjedt egyház oly teljesen egy és egyesült lett volna, 
hol a pásztorok az ő híveikkel, és ezek ketten látható fejők-
kel és közös atyjokkal olyannyira egyek lettek volna, mint 
jelenleg. A pásztorok egysége népeikkel soha sem oly benső, 
oly mély és minden felett uralkodó, mint midőn a világ a 
pásztort megveri. Keressetek példát — nézzetek Irhonra. 
Irhon pásztorai nem csak lelki őrei voltak azon sértetlen, 
szűzies kath. népnek, hanem voltak barátai, legbizalmasabb 
tanácsadói is, sőt azt mondhatom, hogy ők voltak háromszáz 
éven keresztül Irhon bírái és kormányzói. És ma az egész 
keresztény világban ugyanazon látvány terül el előttünk, a 
mely Irhonban az utolsó századokon keresztül. Franczia-, 
Német-, Olasz-, Spanyolországban és mindenütt, hol a hatal-
masok a szentszék ellen feltámadnak, láthatjátok, hogy oly 
hü és odaadó lélekkel tömörülnek a hívek pásztoraik köré, 
mint az a kereszténységben még soha sem nyilvánult. Midőn 
a zivatar üvölt, és a napot a fellegek elborítják, akkor a 
pásztor és nyáj szorosan összesereglenek. 

Ugyanezen egység uralkodik a pásztorok között is. Az 
egyház püspökei sohasem voltak nagyobb fokban egy szív és 
egy lélek, mint napjainkban. Azon lapokban, melyek ugy 
tüntetik fel magokat, mintha a kath. egyház legbensőbb szel-
lemét ismernék, melyet ők pedig nem értenek, vagy azért, 
mert tévesen vannak tudósítva, vagy azért, mert az igazság-
tól szándékosan eltérnek ; — ezen lapokban igen gyakrau 
olvashatjuk, hogy a kath. egyház püspökei között, kik legkö-
zelebb az általános zsinaton voltak, ellentétek, szakadások és-
küzdelmek folytak. Igaz, hogy a kormányzási és törvényho-
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zási részvét mértékére nézve, egymástól eltérő nézetek ural-
kodtak közöttünk, de a kath. tan és hit ügyéhen ezen eset 
nem fordult elő. A zsinat után következő idő ezt bebizonyí-
totta. A világ megkísértette ugyan, hogy az egyház elleni 
fellázadás részére a püspökök közt is pártfogót s zászlóvivőt ta-
láljon magának, de ilyen egy sem volt található. Majd mind-
nyájan azok, kik a hitet egyenesen nem érintő javaslatokat a 
legteljesebb szabadsággal megítélték és megbeszélték, későb-
ben nyilvánosan teljes és egész alávetésöket jelentették ki 
az isteni tanitó-tekintély alá. Szilárdabb és bensőbb a tanitó 
egyház pásztorainak egysége még soha sem volt. Minden 
aggodalom nélkül ismételem és örömmel nyilatkoztatom ki : 
hogy a püspöki kar soha sem annyira egyértelmű volt, mint 
a jelen órában. A nicaeai, chalcedoni, coustanci és trienti 
zsinat után, egyes püspökök megfelejtkeztek az egységről, és 
mint a villám az égből lehullottak. Ma a püspökök egysége 
az egész világon olyan, hogy egyetlen egyről sem tudom, mi-
szerint kivonta volna magát azon engedelmesség alól, mely-
lyel az isteni tekintélynek tartozik. Én ilyet egyet sem tu-
dok, é& még az ellenkezőről bizonyítékot nem nyerek, nem 
is fogom hinni, hogy ilyen létezik. Sőt többet mondok: a hit 
egysége a kath. egyházban a jelen pillanatban oly nagy, hogy 
a hit dolgában még nyilt kérdésekre nézve sem létezik vitat-
kozás, mig ellenkezőleg, az egyházon kivül vita vitát ér. 

Bátran mondhatom tehát, hogy nem volt még idő, mi-
dőn az egyház a hitre nézve az egész világon ily egyességben 
lett volna, — egyességben nemcsak a felett, a mit hisz, ha-
nem egyességben az elvre nézve is, melynek alapján hisz ; 
mert egy szivvel, hivőleg i'agaszkodik a legfőbb és isteni te-
kintély csalhatatlanságához, honnan minden tan ered. 

Továbbá e pillanatban az egyház lényege és isteni kül-
detése győzedelmesebben és meggyőzőbben van bebizonyítva, 
nxint történelmének bármely, eddig lefolyt korszakában. Nem 
volt idő, melyben a Megváltó szavai : „nem lehet hegyen 
helyzett várost elrejteni," (Máté 5, 14.) nagyszerűbben, majd 
azt mondhatnám, legyőzhetetlenebbül teljesültek volna, mint 
napjainkban. A római kath. egyház e pillanatban minden 
kétségen kivül oly elvitázhatlan universal itásban, oly lát-
ható egységben, a világosságnak oly teljében áll előttünk, 
minőt ezelőtt sohasem látott. Ma senki sem kételkedhetik a 
felett, váljon a Jézus Krisztus egyházát a görög, vagy az an-
glicán, vagy a római kath. egyház képviseli-e, melynek fénye 
egyedül világit, napkelettől napnyugotig. Urunk azt mondotta 
az apostoloknak : „ti vagytok a világ világossága" és e vilá-
gosság soha oly fénylő sugarakkal nem hatotta át a sötétsé-
get, soha nem tett oly meggyőző tanúságot saját, az Istentől 
született örök lénye és tekintélye mellett, mint ez órában. 

Az Isten uralma, amint az egyházban nyilatkozik, a 
jelen pillanatban az észre és szivre nézve sokkal világosabb, 
mint volt valaha. Higyjenek bár benne az emberek, vagy le-
gyenek hitetlenek — e pillanatban egy szerves épület, egy 
rendszer áll előttük, mely kelettől nyugotig uralkodik, mely 
nemcsak 1800 éves történelmet képes felmutatni, hanem 
mely Isten szándékát e kétezeréves történetben a jelen óráig 
élethiven tettlegesiti. Történelmi előjogát jelenleg oly szem-
lélhető hatalommal gyakorolja, hogy senki sem ignorálhatja 
többé s azon győzelmes öntudattal gyakorolja azt, hogy soha 
egy óráig sem adta fel vagy hanyagolta el. Meg nem törve 

az ő szent és szenytelen hűségében az isteni kinyilatkoztatás 
iránt, ezen rendszer minden embertől, elkezdve a pápától, ki 
mint J. Kr. helytartója annak trónján ül, le egészen az iskolás 
gyermekig, a hitnek ugyanazon tényét, az értelem és akarat-
nak az Isten uralma alatti, ugyanazon meghódolását követeli. 
A hit és meghódolás e változhatlan törvénye alól nincsen ki-
vétel, ez mindenki részére egy és ugyanaz. 

Ily rendszer azonban nem hasonlít semmiben ahhoz, a 
mi emberi ; tulajdonságai, szelleme, következetességejelleme, 
mindez oly természetfeletti, oly tagadhatatlanul isteni, hogy 
az emberek ezen órában azon végleges meggyőződésre jutot-
tak, hogy vagy kereszténynek kell lenni, vagy hitetlennek. 
Ez alternativa oly igaz, hogy itt középút nem létezik. A kath. 
egyház vagy az ördög mestermüve, vagy az Isten csudája, azaz, 
az ő örök fiának látható országa. 

IRODALOM. 
2. Institutiones Philosoplúeae, usibus Theologiae candi-

datorum accomodatae per Joannem Sehivetz. Vol. I. Logica ; 
vol. II. Metaphysica ; IV ós 134, illetőleg VI és 282 1. Vindo-
bonae, Strigonii et Pestini ; sumptt. C. Sartori, 1873. ára 3 ft. 

Alig van Magyarországon pap, ki e munkának tudós s 
fái'adhatlan szorgalmú szerzőjét, közvetlenül mint volt tanít-
ványa, vagy legalább közvetve, hittani müveiből ne ismerné. 
Annál kedvesebb szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, 
midőn egy, ugyanazon tollból folyt, valóban hézagpótló munkát 
legott megjelenése után jelzünk. Hogy Schwetz tudor ur, ki 
az alap- és ágazatos hittannak egyetemi tanszékét számos 
éven át, épannyi ernyedetlen buzgalommal mint átalánosan 
elismert, dicséretes eredménynyel betölté, kiválólag hivatva 
van arra, miszerint hoszu tanári pályáján szerzett tapaszta-
latai alapján ily munkának megírására vállalkozzék, melynek 
czélja és feladata, hittanulóinkat azon elengedhetlenül szük-
séges bölcsészeti ismeretekbe beavatni, melyek nélkül alapos 
theologiai kiképeztetésök majdnem lehetetlen ; — az, ugy 
látszik, további bevitatásra ; hogy pedig a tudós szerző a ma-
gának kitűzött feladatot mily szerencsésen teljesité, az még 
különös említésre sem szorult. További ajánlás helyett, hadd 
álljon itt e becses munkának előszava : 

„Quod observandi occasionem per plures annos habui, 
id ex ore eorum, qui studia theologica absolvunt, non semel 
auribus percepi, theologiae stadium justo majoribus, quam 
oporteret, impeditum esse difficultatibus propter defectum 
notionum philosophicarum in tironíbus.Nec id cuiquam natura 
rei accuratius perpensa mirum poterit videri. Nam quemad-
modum fides rationem in homine priorem exigit, ita erudita 
doctrinae divinitus revelatae tractatio mentem sanis philo-
sophiae principiis nutritam et cultam necessario postulat. 
Quapropter et Ecclesiae nunquam non eam disciplinas tra-
ctandi rationem pi'obatam exstitisse videmus, qua Studium 
philosophiae studio theologiae praemittebatur. Idem mos in 
Austria olim servabatur, recentissimo tamen tempore abro-
gatus, studio philosophiae propriae diligentiae candidatorum 
theologiae relicto. Horum itaque usibus institutiones philoso-
pliicas accomodatas, ne omni duce ac magistro destituantur, 
conscribendas censui. Quem in finem summa religione placita 
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ac praecep^a sive ex pkilosophia autiquiori, sive recentiori 
congei'ere, ea majori claritate ac perspicuitate, qua fieri po-
terat, proponere, et ex suis principiis dsducere, nilque sine 
ratione certa ac firma affirmare aut negare, et cuncta justo 
ordine, quem materiae indoles postulare videbatur, disponere 
studui. Una autem brevitati consulendum esse duxi, ut quae-
cumque theologiae candidatis non essent necessaria et exo-
ptata, oniitterem, eo uno ante oculos obver.sante ut prodessem. 
Faxit Deus, ut me baud deceperini ! Vindobonae, in Festő S. 
Andreae A. a. 1872." 

Sajnáljuk, bogy lapunk szűk tere nem engedi e becses 
munkának tartalom-jegyzékét közölnünk ; az hiszszük azon-
ban, hogy a tudós szerzőnek neve egymaga elég ajánlás ; va-
lamint másrészt ily könyvnek, régóta általánosan érzett szük-
sége elégséges leend arra, hogy azon elterjedést szerezze meg 
neki, melyet valóban megérdemel. 

3.Megjelent és beküldetett : Komoly theologiai felol-
vasások, könnyelmű politikusok számára. Roh J. A. nyomán 
közli Steiner Ádám. Veszprém 1873. 117. 1. ára 60 kr. A ki 
Roll atyának velős irályát, mélyen lia tó eszmemenetét s azon 
ritka ügyességet ismeri, melylyel ezen, fájdalom, nagyon is 
korán kimúlt, mély tudományit férfiú korunk égető kérdéseit 
tárgyalni, a divatos tév- és rögeszméket megczáfolni, ellen-
ben pedig az egyedüli helyes irányt biztos, határozott kézzel 
kijelölni tudta ; az minden bizonynyal csak örömmel fog ezen 
itt jelzett magyar müvecske után nyúlni, mely Roh eszméit 
közlőnek sikerült átdolgozása s magyarítása nyomán elénk 
állítja. Az egésznek alapeszméjét a kereszténység társadalmi 
fontosságának bevitatása és ezen kérdésnek megoldása képezi : 
lehetne-e az emberi társadalmat más alapokon is szervezni, 
mint azokon, melyeket a kereszténység kijelölt? A nagyér-
dekü, s igen csinos magyarsággal előadott értekezéseknek 
végeredménye imez : „Uraim ! politikusok ! ne ámítsuk ma-
gunkat ! — Nincs más, nem is lehet más civilizatiója a világ-
nak, mint az, melyet Krisztus tanított, melyet Krisztus hoz-
zott, melyet a kereszténység terjeszt. Vessük el ezt, — s 
azonnal nem lesz semminemű civilizatiónk. Minden, a keresz-
ténységtől elütő vallásfelekezet, ránk nézve régen meghala-
dott álláspont. Mert mi, megszűnvén keresztények lenni, sem 
zsidókká, sem mohamedánokká, de még pogányokká sem le-
szünk ; — merő atheista válik belölünk ! — Az atheismus 
alapján pedig nem képes magát a társadalom fentartani. 
Két ut van előttünk. Kell, hogy válaszszunk ! ! Vagy térjünk 
vissza ismét Krisztushoz, vagy menjünk neki a — pusztulás 
örvényének. " 

Ajánljuk ezen felette korszerű munkát, melyből hitszó-
nokok és hittanitók is nem egy becses adatot, vagy találó 
megjegyzést meríthetnek, t. közönségünknek szíves figyel-
mébe. Megrendelhetni Sartorinál is, Pesten, városháztér. 

4. „Hitelemzö Tanitásoku a katholikus népiskolák alsó 
osztályai számára. Mey György, rottenburg egyházmegyei, 
schwörzkirchi lelkész, német szövege után magyaritá Farkas 
Sándor, esztergom főmegyei áldozár s leánytanodai hite-
lemző. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Esztergom, 
1872. 8-adrét ; XXIX. és 202 1., ára 1 ft. 60 kr. Sartorinál 
Pesten. — E munkának számos jeles oldalát olvasóink azon 
hoszasb recensióból ismerik, melyet a „Religio" már tavai, 
ugyan-e könyvről hozott. Magyar fordítására elég legyen e 

helyt csak annyit megjegyeznünk, hogy az a tartalom belér-
tékének tökéletesen megfelel. E hasznos munka, mint hall-
juk, több megyében főpásztorilag különösen ajánltatott is. 
Homlokán méltóságos és főtisztelendő Szabó József urnák, 
nilopolisi felszentelt püspöknek nevét viseli, kinek, mint a 
magyar egyházi irodalom egyik bajnokának és nagylelkű pár-
tolójának, legmélyebb tisztelet, szeretetés hála jeléül ajánlva 
van. „A legjobbat felkeresni és előadni, kiválasztani azt, mi a 
kisdedek elemi oktatásával megegyező, s a káténak későbbi 
rendszeres magyarázatára előkészít ; a kiválasztott tananya-
got nem csak felfogható, hanem hittanilag helyes módon és 
alakban előadni, ez volt főtörekvésem", mondja szerzőnek 
előszava. 

5. „Az Életkérdés^. Elmélkedés 1872. Szilveszter esté-
jén. Nogáll János, nagyváradi kanonoktól. Kis 8 r. 12 1., ára 
10 kr., jövedelme jótékony czélra. Ismertetésül közöljük a 
bevezetést és apartitiót. — „Egy év leáldozik. Még csak egy-
két perez. S én mondjam-e, minek mondjam ? . . . mindnyája, 
akik ezennel Isten előtt igaz lélekkel imitt megjelentenek, 
mindnyája amugyis érzi ezen óra fontos voltát, érzi. Beszél-
hetnék én sok szépet . . . egy esztendő végbucsújáról, egy év 
alkonybiboráról, az idő fellegszárnyairól, a napok hullám 
meg hullám torlódásáról ; de mit érünk vele ? Isten lát ja 
lelkemet, nem tehetem különben ; üres szép beszédre se időm, 
se kedvem. Áthatva ezen óra fontosságától, a sokból, nagyon 
sokbol, amit jelen alkalomból életrevalót felhozni lehetne, 
felhozni kellene, himezés nélkül azt mondom, amit ezen ün-
nepélyes órára kiválólag alkalmasnak, amit mindenekelőtt és 
mindenekfölött fontosnak, édes mindnyájunkra nézve legfon-
tosabbnak „életkérdés"-nek látok. Lelkemben felvillannak a 
királyi zsoltáros igéi, ki a mulandóság felgondoltára, szem-
ben az örökkévalósággal, a multat csakis napoknak, a jöven-
dőt éveknek, örök éveknek mondja. „Cogitavi dies antiquos 
et annos aeternos in mente habui." „Felgondoltam a mult 
napjait, és szemmel tartom a jövendő éveit, örök éveit. " És 
igy, szemben az örökkévalósággal, Isten előtt, igaz szívből 
néhány, de komoly szóm van, pár szóm arról, hogy mi az em-
ber, minő viszonyban áll az ember Isten irányában, síron 
innen és síron túl. Ugy hiszem, ez már csak életkérdés édes 
mindnyájunkra nézve. ,Mit használ élnünk, ha czélszerüleg 
nem élünk ?' Élek, de mi végre élek ? mi az életemnek czélja 
és vége ? Ez a kérdés. Felelet : 

Az élet kötelezvény az Isten szolgálatjára síron innen. 
És ezzel 

Az élet utalvány az örök életre síron tul. 
Azt is, ezt is . . . az egyház által, csakis az egyház elvei, 

malasztjai és áldásaival lehet, kell is érvényesítenünk. Lássuk. 
Szent-Lászlót kérem, fakaszszon forrást, éltetőt, a szik-

lából ; nyerjen számunkra, az ő híveire, malasztot és áldást 
jelen elmélkedésünkre ; könyörögjön érettünk, mig elmél-
kedünk." 

6. „Katholikus Kérdések." Kiadja Sartori Károly, Pes-
ten sat. ; I. évfolyam, 10. füzet : „A munka-kérdés keresztény 
megoldása" ; 11. „A sajtó" ; és 12. f. : „Kell-e nekünk polgári 
házasság?" Ez utóbbi füzettel kedvezményül ő szentségének 
igen sikerült arczképe küldetik szét. A jövő évi előfizetőknek 
egy sz. Istvánt ábrázoló műkép van szánva, mely körülbelül 
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a harmadik füzettel fog szétküldetni. Ára egy egész, 12 füzet-
hői álló évfolyamnak, bérmentes szétküldéssel 1 frt. o. é. 

7. „Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche." 
Dargestellt in Predigten von Heinrich v. Hurter, Curat-Be-
neficiat bei St. Peter in Wien. II. Jahrgang, 3. Heft. Tar-
talma: 17.Über den Ursprung, den inneren Bau u. die Einricht-
ung der christlichen Gotteshäuser. 18. Über den äuszeren 
Bau und die Umgebung der christlichen Gotteshäuser. 19. 
Über die Bedeutung der Kirchengebote und des Gehorsams 
gegen die Kirche. 20. Über das Fastengebot, sein Alter und 
seine Bedeutung. 21. Über die vierzigtägige Fastenzeit und 
ihre Bedeutung. 22. Über das thörichte Läugnen des Daseins 
des Teufels. 23. Der Teufel ist der unfreiwillige Zeuge der 
Wahrheit des christlichen Glaubens. Pest és Bécs, Sartori 
Károlynál ; ára egy négy füzetből álló, körülbelül 250 lapnyi 
évfolyamnak, bérmentes szétküldéssel 1. frt. 20 kr. o. é. 

S. Beküldetett : Megrendelési felhívás, ily czimű mun-
kára: „A KERESZTÉNY CSALÁD THEOLOGIÁJA" jelesebb 
német szerzők nyomán. E könyv, melyben a ker. vallás főbb 
igazságai fenséges erejökben, szónoki nyelven vannak előadva, 
és pedig egyszerű, de alapos okoskodással a látható minden-
ség bámulatos nagyszerűsége-, elragadó szépsége- s csudála-
tosan összhangzó czélszerüségéből : kedves olvasmányul szol-
gál a ker. családnak a vallásos meggyőződés szilárdítására, 
fejlesztésére ; — hasznos, sőt szükséges vezérkönyvül a ker. 
ifjúságnak több, napjainkban uralkodó, vallási balvélemény, 
üres szójáték s hamis okoskodás kiforgatására ; — de különö-
sen nélkülözhetlen a lelkészkedő papságnak : mivel a „Keresz-
tény Család Iheologiájában" az ész- és szivhez szóló gyö-
nyörködtető igazságok, meglepő fejtegetések gazdag forrá-
sára talál ; sőt legtöbb tételt kifejtéseivel együtt kész, na-
gyobbszerü szónoki beszédül használhatja. — E valóban 
korszerű könyv Rudolff Pál, szathmár-egyházmegyei apát-
kanonok ur ő nagyságának van ajánlva. A mintegy 200 lapra 
terjedő mű ára csak 50 krra tétetett, s a t . előfizetőknek 
bérmentve — a t . megrendelőknek utánvét mellett fog folyó 
év márczius 1-jéig kézbesittetni. Az előfizetési pénz, a név és 
lakás feljegyzése mellett, alulirthoz küldendő. Pest, Jézus sz. 
neve ünnepén, 1873. Buza Sándor, pesti központi növen-
dékpap. 

VEGYESEK. 
— Pályázat. A pesti m. kir. tudomány-egyetem hittu-

dományi karánál az „ágazatos hittan" tanszéke 1260 ft. évi 
fizetéssel s 1365 és 1470 ft. fizetésbeli előléptetési fokozatok-
kal, 340 ft. pótlékkal és évi 400 frtnyi lakbérrel üresedésbe 
jővén : ezen tanszék betöltésére ezennel csőd hirdettetik, és 
elnyerése végett pályázat nyittatik. A melyre versenyző kath. 
egyházrendbeli férfiaknak tudományos és tanitói képességű-
ket kellőleg bizonyító okmányokkal, püspöki elbocsátó levél-
lel, és életirati vázlattal felszerelt folyamodványaik a pesti 
m. kir. egyetem hittudománykari dékáni hivatalánál f. 1873. 
márczius 15. napjáig bezárólag elfogadtatnak. Budán 1873. 
január 24. Vallás és közokt. m. k. ministerinm. 

— Megjelent és beküldetett : Schematismus' Ordinis 
Servorum B. M. Y. almae provinciáé Austriaco-Hungaricae 
pro Anno Christi 1873. E szerint a rend jelenleg nyolcz ház-
ban 37 papot, 3 kispapot, ugyanannyi ujonczot, egy beeskü-
dött s egy be nem esküdött világi testvért, összesen 45 tagot 
számlál. 

— Rómában történt. Nagy tolongás van az adószedői 
hivatalban. Az emberek ottan, ugy látszik, szivesebben fizetik 
az adót, mint nálunk, vagy legalább szivesebben tolonganak ; 
az utóbbi valószinübb. Többi közt egy szegény falusi pap is 
van ottan, s midőn adóját a legutolsó bajocchóig lerótta 
volna, azon veszi észre magát, hogy bugyelárisa tiszta üres, 
mi azon, stentori hangon koczkáztatott kiáltásra készti őt : 
„Evviva l'Italia Una.'".... 

„Hogy érti ön ezt?" kérdi, homlokát bosszúsan össze-
húzva a hivatalnok, a kinek ugy látszik, mintha ebben valami 
guny rejlenék. 

„Hát ugy, kérem alázatosan" — viszonzá amaz, — 
„hogy hálát adok az Istennek azért, hogy csak egy Olaszország 
van, a melynek adót kell fizetni ; mert ha ketten lennének, 
mit csinálnék én most ? " . . . . 

— Mig a porosz országgyűlésnek plénuma a katholikus 
papság számára kónyszertörvényeket kovácsol, addig ugyané 
diszes testületnek pénzügyi bizottsága máris arról gondosko-
dik, hogy egyes esetekben a netaláni Judásokat kellőleg meg 
is lehessen jutalmazni. A papi congruának felemeléséről van 
ugyanis szó, s pedig ugy, hogy a katholikus papoknál a mi-
nimum 400 tallért tegyen ; azon kikötéssel azonban, hogy e 
congrua-felemelésre csak oly papok tarthatnak igényt, „kik-
nek politikai magoktartása kifogástalan" — ! 

— III. Napoleonnak néhány tulbuzgó barátja legújab-
ban bizonyos érdekes leleplezésekkel mulattatják a világot, 
melyek szerint az excsászár korántsem volt oly nagy ellen-
sége az egyháznak a vallásnak ós a pápának, mint cseleke-
detei után itélve, látszhatnék. Ezen leleplezések, fájdalom, 
kissé későn jönnek, s most Napoleonnak halála után, épen-
séggel semmi fontossággal sem birnak ; ugy, hogy az ember 

' valóban nem tudja, min nevessen inkább, azoknak naivságán, 
kik azt hiszik, hogy a világot ily módon rászedhetik ; vagy 
amazok együgyüségén, kik ily dolgokat elhisznek. 

— A baseli, megyei conferentia, melyet az ottani kor-
mány törvényellenesen összehívott, s mely ókatholikusokból, 
protestánsokból s atheistákkól áll, jan. 25-én Lachat püspö-
köt, mint mondta, hivatalától megfosztotta. Ezen tett, mely 
magában véve, természetesen mi jelentőséggel és jogi erővel 
nem bir, mégis, tekintve, hogy az antikatholikus ököljognak 
korában élünk, alighanem nagyobbszerü üldözéseknek kez-
detét képezi. Scherer Tivadar gróf, a svajezi katkolikusoknak 
lelkes vezére, házában menhelyet kinált az üldözött püspök-
nek. Ellenben Zug és Luczernnek rendei kijelentették, misze-
rint ezentúl is rendületlenül Lachat püspökhez ragaszkod-
nak, mig másrészt a conferentia már Lachat-nak utódjait is 
kijelölte és pedig : Fiala nagyprépost vagy Dietschy kano-
nokot Solothurnból, vagy Schürch kanonokot Luczernből. 

— Manning érsek és Norfolk herczeg egy egyletet ala-
pítottak Angolországban, melynek czélja, a katkolikusoknak 
együttes és egységes fellépését lehetségessé tenni mind azon 
ügyekben, melyek a katholika egyháznak érdekeit érintik. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A „szent gyermekség" társulatának nagy sár ói tagjai 

1872. évi illetményül . . 8 frt. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnői, Pesten Ko-
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dájában. Sándor utcza 13. 
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zendők. 

Pesten, feto. 12. 13. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — Rövid 
uti jegyzetek. —A németországi egyházi küzdelem és a kath. 
érzület nyilvánulása. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Vége.) 

g) Áldozati rend. — Illetlennek tartom, ha az 
áldozók csak akkor indulnak az Ur szent asztalá-
hoz, ha az áldozár a Misereatur, Indulgentiam, 
P^cce agnus Dei, és Domine non sum dignus-t el-
mondta, miután akkor a legfelségesebbet tar tván 
kezében, várnia kell, mig az áldozók az áldozati 
padhoz jőnek. A rácsozatot, mely a szentélyt a 
hajótól elválasztja, tar tom az áldoztatás legalkal-
masabb helyének, s nem tudom helyeselni ama szo-
kást, hogy az oltár lépcsőin fogadják az Urnák 
szent testét. — Én igy járok el: Mihelyt a szent-
ség-tartót kinyitom, s kiveszem az áldoztató kely-
het, azonnal jel adatik a csengetyüvel, az egyházfi 
elzárja a választó korlát aj tai t , s az áldozók az ál-
dozó padhoz indulnak, hogy ott letérdepeljenek, s 
csak midőn letérdepeltek s a Confiteor elmondva 
van, kezdem a Misereatur-t s a t . — Ha sok az ál-
dozó, s a templomhajó padjaiban sorakozva van-
nak, legczélszerübbnek vélem, hogy csak az elsők 
foglaljanak helyet az áldozási padnál, u tánok jő a 
második sor, s igy tovább; de ha sorakozva nin-
csenek, hanem a padokban elszórva vannak, akkor 
legjobb, ha mindannyian az áldozási pad közelében 
letérdepelnek, s akkor állnak fel, megtartva a kellő 
komolyságot, ha hely üresedett. Illetlen, ha, midőn 
az elsőknek osztatik az élet kenyere, a következők 
hátok megett állanak ; térdelniök kell, még pedig 
mindkét térddel. — Jónak látom, ha sok az áldozó 
s a templomban nagy szorongás van, hogy az oltártól 
kezdve a templom hajóján keresztül, két egymás-
sal szemközti sorban térdepelnek, minthogy a to-
longás miatt sokszor a kellő rendet fentartani nem 

lehet. — Illetlen, ha az áldozók, kalap, sapka 
zsebkendő, virágcsokorral kezökben jőnek a szent 
áldozáshoz, tegyék össze egyszerűen kezeiket, vagy 
tartsanak abban imakönyvet, vagy olvasót, azután 
lefüggesztett szemekkel já ru l janak az Ur asztalá-
hoz. A kesztyűs kezeket sem szeretem, s ha ta lán 
nők kirivó, kihivó öltözetben járulnának ahhoz, 
minden további kimélet nélkül utasítsuk el őket. 
Illetlen végre mindenek felett, ha az áldozók, alig 
véve magokhoz az ur testét, fu tnak a templomból, 
azért igen jó és szükséges, hogy a mennyire lehet-
séges, e nagy szentség miseközben szolgáltassák ki, 
s mert ez nem mindig lehetséges, igyekezzünk szent 
beszédeinkben s hi toktatásainkban őket az áldozás 
utáni hálaadásra behatóan figyelmeztetni. 

h) Énekkar. Éneklők és zenészek a köztapasz-
talás szerint sok kihágásra mintegy előjogot tar ta-
nak. A hangszerelés, beszélgetés, igazgatás stb., mik 
előfordulnak, igazolják állításomat. En i t t legin-
kább falusi templomokról szólok, s az úgynevezett 
magasabb zenét egészen mellőzöm. Ha a karban 
nyugalmat, csendet és rendet óhajtunk, megvallom 
én legjobban szeretem az egyszerű népéneklést, me-
lyet az énekvezér, a kántor vezet, s az orgona ked-
ves, mélabús hangjaival kisér. — Sok helyt azon-
ban, kivált napjainkban, nagyon felkapták a kar-
éneket. Erre nézve legczélszerübbnek tartom, ha 
az illető kántornak, mint karvezetőnek a jánl juk és 
meghagyjuk, hogy énekeit a gyermekekkel végez-
tesse, mint az a régi egyházban is divott, minthogy 
ezeket még leginkább rendben és fegyelemben tar t -
hatja. Ha valamely helyütt férfidalárda alakul, 
még akkor csak lehetséges a rend fentartása, habár 
ezek gyakorta sok visszaélést engednek is meg ma-
goknak, de sokkal nehezebb, ha a kar vegyesen, 
nők és férfiakból ál l ; minthogy sokszor megesik, 
hogy a nők követelők, s ugy tűnik fel, mintha 
szerencsének és kegynek kellene t a r tan i , hogy 

31 



9 8 

Istennek ének által szolgálnak. I t t saját , tehát 
egyéni tapasztalásomból beszélek, de nem kétlem, 
hogy sokan osztják szerény nézeteimet, s mint en-
gem, ugy őket is boszantaná, ha a „művészek" ne-
gélyzett, sokféle fogásai, szeszélyeskedései, követe-
lései s a jó ég tudja, még mik ellen küzdeniök kel-
lene. Ki mindezeket eltávolitani akarja , ki nyugal-
mat akar, folyamodjék az egyház régi szokásához, 
a karban éneklő gyermekekhez, vagy a mi még 
jobb, s mi, mint fentebb is jelzém, nekem legked-
vesebb, hasson oda, hogy az éneklész, nem kiméivé 
fáradságot, a szenténekekre már az iskolában ta-
nitsa a gyermekeket, tanitsa vasárnap délutánokon 
a népet s igyekezzék, hogy ismert népénekeket 
használva, egyszerű fenségében vezesse az isteni 
szolgálatot. 

i) Ha a templomban valahol visszaélések, ki-
hágások adják elő magokat, bizonyára legtöbb a 
templomkarban történik, hová fájdalom, gyakran 
hely szűke miatt a férfi fiatalságot elhelyezni kell. 
Hol ifjúsági szövetségek, — társulatok vannak, ott 
a lelkipásztor e részbeni szorgoskodása igen nagyon 
meg van könny it ve ; de hol ez nincs, elkerűlhetlen 
hogy felügyelőről gondoskodjunk. Sok falusi egy-
házban hajdanta a templombirók, községi esküdt 
emberek, felváltva őrködtek, s a kihágásokat vagy 
magok megfenyiték, vagy a plébánosnak jelenték 
fel, ki a kihágót magánylag megfeddé, megdorgálá 
s ha ez nem használt, nyilvános feddés-, s bünte-
téshez nyúl t . Manap e tekintetben^is megváltozott 
a világ szine. Szükségeseknek tartom a felügyelőket ; 
a kihágókra jó lesz a keresztény hi toktatásnál fel-
ügyelni, s őket attól hoszabb időre fel nem men-
teni. — Tudom én, hogy mindez lehetséges volt a 
múl tban, s épen azért könnyű dolog volt a rósz 
viseletüeket rendre utasítani, de most, midőn a jel-
lemtelen korszak mindent elkövet, hogy az egyház 
tekintélyét aláássa, szolgái befolyását s igyekeze-
teit megbénítsa, minden egyházi büntetést lehetle-
nitsen, most a rendnek fentartása csakugyan nehéz 
dolog s valóban, látva az elharapódzó rendetlensé-
geket, a hitdolgokbani közönyösséget és a számos 
visszaélést, óriási türelemre, önmegtagadásra s küz-
delemre van szükség, hogy türelemmel, és szeretet-
tel, de azért férfias szigorral kormányozva, a szük-
séges rend és fegyelem, amennyire lehetséges, meg-
ovassék. 

k) Templombóli kijövetel. — Hol rend és fe-
gyelem nincs a templomban, ott, mint tud juk az 
emberek szinte törik egymást kifelé, midőn az „Ite 

missa est" elénekeltetett, ha csak a szentséggeli ál-
dás nem tar t ja vissza őket. Innen szinte közmon-
dássá vált : hogy a magyar ember akkor van egy 
akaraton, lia a templomból ki jő. Mindig undorral 
töltött el engem e visszaélés, mióta Isten kegyelmé-
ből lelkipásztorkodom, s megtettem mindent annak 
eltávolítására, s hogy kivihető, csak ernyedetlen 
buzgalommal és erélylyel akarja a lelkipásztor, 
azt a szerencsés következmény mutat ta . — Még 
most is édesen emlékszem vissza, midőn, mint u j 
misés, népes községben, első falusi állomásomat el-
foglaltam, mily szép rendet, — mily épületes nyu-
galmat voltam szerencsés a templombóli kimenetet 
illetőleg behozni, pedig ott is épen ugy tódult a 
nép, épen ugy csörömpölve jöt t lea templomi ének-
karról, mint sok helyütt még most is. — Midőn a 
szent misének vége volt, azonnal megindult az ol-
tárhoz legközelebb állott gyermeksereg, utána a 
hajadonok, kik a szentély körül foglaltak helyet, az-
után a nők s férfiak, kik a padokban ültek, végre 
a karban levők ; s a kántor ezalatt folytonosan éne-
kelt. Az igaz, kezdetben nehéz volt, de a jó szán-
dékot megsegité Isten, a rábeszélés, s a bekövetkező 
tapasztalás, meg a felügyelet megtermé a kivánt 
sikert. — 

1) A templomi rend s fegyelem közé sorolom én 
a hivek oktatását azon esetre, lia egyik vagy másik 
a templomban valamit felállítani, vagy alapítani 
akar. A tapasztalás taní t ja , hogy ha az alapítandó 
tárgyak megszerzését, magokra az ily alapitókra 
bízzuk, sokszor a legvisszataszitóbb, hogy ne mond-
jam, botrányos dolgokra dobják ki pénzöket. Álli-
tásom bebizonyítására felhozom a képeket, virágo-
kat , stb. Nem egyszer megtörténik, hogy az úgyne-
vezett diszitmény-árusok, kik házalni, s kegyhe-
lyekre járni szoktak, a szegény, jóakaratú s szent 
szándékú hiveket behúzzák, s drága pénzöket ki-
zsebelve, oly tárgyakat erőszakolnak rájok, melyek 
drága voltuk mellett, még Ízléstelenek is, például a 
lobogók mázolásaikkal, a miseruhák stb. rosz kel-
méből, s gyakran nevetséges kiállítással. Azért 
tanácslom, hogy legalább egyszer egy évben e visz-
szaélésre figyelmeztessük híveinket, s kér jük őket, 
hogy az ily kegyadományokra, vagy alapítvá-
nyokra szánt pénzt tegyék lelkipásztoraik kezébe, s 
ezekkel egyetértve szerezzék meg az óhajtott tár-
gyakat . Hogy ily jótevők a lelkipásztor tudta és 
engedélye nélkül, holmikat a templom falaira fel-
függeszszenek, vagy a templomban egyes tá rgya-
kat elhelyezzenek, az épenséggel rendellenes, s meg 
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nem engedhető; s ha talán az ilyek keresztülvi-
telében a harangozó, vagy sekrestyés készséges 
kezet szokott nyúj tani , attól ó't szigorúan letiltani 
kötelesség. 

A templomi rend és fegyelem kiterjeszkedik 
még oly ténykedésekre is, melyek a templomon ki-
vül végeztetnek, milyenek a körmenetek, és a bete-
gek ellátása. — Az elsőt illetőleg a rendezett sor-
ban menést a lehető szigorral meg kell tar tani , ha 
csak azt nem akar juk , hogy a körmenet mintegy 
gombolyaggá alakuljon s a társalkodásnak, s czim-
boráskodásnak tág kapu nyittassék. E könnyen 
lábra kapó visszaéléseket legegyszerűbben azáltal 
akadályozhat juk meg, ha a hiveket előlegesen uta-
sít juk, hogy jobbra és balra az ut szélén egyenként 
vagy ha a népesség nagy volna, kettesével halad-
janak. Ez által kieszközölhetjük, hogy ama rész, 
mely az énekesektől távol esik, vagy ha kevesen 
vannak, mindnyájan is a szent olvasót felváltva, 
mint karban imádkozhatják. Tudom én azt nagyon 
jól, hogy a rendet megalapító, ilyétén rendelkezések 
egyszerre nem vezetnek eredményre ; de azért mégis 
megy, csak a lelkipásztor szilárdan akarja, egy kis 
fáradságot ne kíméljen, s egynémely boszantást s 
kellemetlenséget el is tűrjön. A férfiak csak hama-
rabb elfogadják a behozandó rendet, de a nők itt 
is szeretik kiváltságaikat érvényesíteni. 

A betegek végszentségekkeli ellátását is ide-
számítom. E tekintetben óhajtanám lelkemből, ha 
az oltári szentség a legnagyobb fénynyel és hódo-
lat tal vitetnek a beteghez, azonban tudom, hogy 
ez nem lehet mindenütt ; nem ott, hol vegyes val-
lási bivek vannak, s i ly helyekre nézve van az 
egyháznak azon engedélye, mely nálunk is divik, 
s mely igy szól : „Deferendi sanctissimum Sacra-
mentum sine lumine et pulsu datur facultas, si ab 
haereticis et infidelibus sit periculum sacrilegii." — 
Azonban épen ott a hiba, hogy az engedélyt sokan 
tisztán katholikus helyeken is igénybe veszik, va-
lószínűleg (?) azon félelemből, hogy az emberek 
túlságos tiszteletet és hódolatot fognak mutatni a 
legszentségesebbnek, vagy talán azért, hogy a 
nyilvános beteg-ellátás alkalmul szolgálna az em-
bereknek, hogy követvén az oltári szentséget, egy 
fertályt elmulasztanának dolgaikból, mi minden-
esetre főbenjáró hiba lenne; avagy az ily rejtett 
végellátással, talán a beteggel akarnak embersége-
sen bánni, minthogy meglehet kegyetlen s leverő 
lenne, ha a beteg hallaná, mint kérik Istent keresz-
tény társai megjavulása-, vagy boldog, csendes ha-

láért ! — Borgiás szent Ferencz azt óhajt ja , hogy 
naponta huszonnégyszer emlékezzünk meg halá-
lunkról, s ezek az úgynevezett gyengéd, művelt 
lelkipásztorok még azt is eltávolitani akar ják, hogy 
a beteg, hogy a haldokló végórájáról gondolkozzék ? 
Ez is lelkipásztorkodás volna? — Katholikus ál-
dozárhoz tökéletesen méltatlan eljárás, ha még az 
utolsó órát is megczukrozni akarja. Az egyház gya-
korlata szigorú ugyan, de áldásos is ! 

Végül még arra figyelmeztetünk, hogy a pap-
nak a templom legközelebbi környékén is rendet 
és fegyelmet kell tartani . Azért szükséges, hogy a 
templom beéktelenitését tilt Sclij 9,Z il körüli lármát 
ne tűr je , s kivált meg ne engedje, hogy a templom 
előtti tér az if júság lármájának, és játékainak helye 
legyen. Hol e visszaélés és illetlenség megen-
gedtetik, biztos jele, hogy az oltári szentség látoga-
tása nem igen gyakoroltatik, hogy a hitélet kialvó 
félben van. 

Mindezen szerény megjegyzésekből lá that juk, 
hogy a papnak, ha kötelmeit ismeri, és betölti, igen 
sok napi teendője van s azok lelkismeretes teljesí-
tése mellett, ha az ima-órákat is ide sorolja, unat-
kozásról soha nem panaszkodhatik. Észlelhettük,, 
hogy semmit, mi a templomhoz tartozik, kicsinyle-
nünk nem szabad, észlelhettük, hogy az üdvös javi-
tások foganatosítása egyszersmind az önjavítást 
is eszközli, ha talán eddig az ily fa j ta papi dolgok, 
szivünknek nem épen lángólagápolt , s szeretett ked-
venczei valának. A nehézségeket kiegyenlitendi 
Isten kegyelme, mely a hü papnak s szorgos lelki-
pásztornak, bőséges mérvben adatik. T. — 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Aki Berlinben van, el nem mulasztja, hogy Charlotten-
bui'gban, ha csak egy órára is, ' el ne menjen, leginkább a 
Schinkel által, doriai stylben épitett Mausoleum megtekin-
tése végett, hova III. Vilmos Louisa nejének tetemeit helyez-
tette el, és hol ő maga is nyugszik. A királyi házaspár fekvő 
alakjait Rauch mesteri keze véste. Potsdamot és Sanssoucit 
is megnéztem, nem azért, hogy porosz obligát pietással szem-
léljem és bámuljam a nagy Fritz hátrahagyott emlékeit, me-
lyek itt majdnem ereklyeszerii tiszteletnek örvendenek, sem 
a történeti kiriivé lett szélmalom miatt, hanem inkább a 
park megtekintése végett. 

Meg levén végleg útitársammal alapítva, hogy Kopen-
hágába is elmegyünk, határozni kellett a felett is, ha a vas-
pályán hamarabb elérhető Stettinben, vagy Stralsundban 
szálljunk-e hajóra. Bizonytalan levén, lia váljon az előbbi 
helvről hetenkint csak kétszer induló gőzösről el nem ké-

13* 
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siiiik-e, Stralsundat választottuk kiindulási pontul, habár 
tudtuk, hogy nincs egyenes összeköttetése a dán fővárossal, 
hanem hogy a svéd partra, Malmőbe viszen a hajó, honnan a 
Sundon át mindennap néhányszor lehet Kopenhágába jutni. 
Este öt óra felé indultunk meg Berlinből. A pálya Eberswalde 
városán tul a Finow-csatornán áthalad. Utikönyvünk ugyan 
azt mondta, hogy jobbról, az egykor hires chorini, cisterczi 
zárda közelében, melynek romlásnak indult apátsági tem-
ploma a dombok sorában kimagaslik, szép kilátás nyilik, de 
mi azt, időközben besetétedvén nem élveztük. Angermünde 
városánál a stralsundi pálya a stettinitől éjszaki irányban 
eltér. Pasewalknál a stettin-kamburgi pálya szeli át. Késő 
este volt már, midőn Greifswalde városát érintettük, és éjfél 
elmúlt, midőn Stralsundba érkeztünk. Mi a pályafőtől a gőz-
hajó állomásig majdnem az egész városon keresztül halad-
tunk, de a nem fényes világitás mellett nem sokat láttunk. 
Stralsund mély lapályon a Strelasund nevét viselő, félórányi 
széles tengerszoros mellett fekszik, mely szoros Rügen szigetét 
a száraz földtől elválasztja. Különösen dicsérik Mária-templo-
mát, mint az éjszak-némethoni téglaépületek egyik legkivá-
lóbb példányát, melynek tornyáról, hova 330 lépcső vezet, 
Rügen szigetének nagy része belátható. A hajón jegyet vált-
ván, még egy ideig a mutatkozó szép éjszaki fényt szemlél-
tük, s azután siettünk a függő ágyba, hogy néhány órai nyu-
galommal, annál inkább képesittessünk az éjien nem csen-
desnek Ígérkező tengeri ut elviselésére. 

Három óra tájban reggel indult meg gőzösünk, és a 
meddig a Strelasundban haladt, nem igen bántott mozgása, 
de már a nyilt tengeren magasra csapkodtak a hullámok, és 
sötét felhők borították az eget. Pomeránia partjai, s nemso-
kára Rügen szigete is eltűntek. Nyolcz óra tájban egy kis 
időn át Moen, dáni sziget hegyei mutatkoztak. A vihar mind-
inkább nagyobb lett, s nem volt egyéb hátra, mint megnyug-
vással megadni a keserves adót. Annál nagyobb volt az öröm 
a svéd partok megpillantásánál. „Oszkár"-unk erősen küz-
dött a habokkal, és félegyre behozott a malmöi kikötőbe. 
Malmö csinos és élénk, tengeri kikötővel bíró, svéd város, 
több mint 20,000 lakossal, és azon néhány helyek egyike, 
melyek katholikus missióval s templommal birnak. Az egy-
kor osztrák hadiszolgálatban állott Stollberg grófot, az ottani 
missionáriust, kit Pesten létekor személyesen megismer-
hetni szerencsém volt, felkeresni az idő rövidsége és a svéd 
nyelvbeiii járatlanságom nem engedte. A kávéházat pótló 
czukrászdában egy kis kávét is csak a némák nyelvén kérhet-
tem, miután ott sem németül, sem francziául nem értettek, 
svédül meg én nem tudtam egy árva szót is. Három órakor 
délután már ismét a gőzösön kellett lennünk, mely az élénk 
Sundon át Kopenhágába (Kjobenhavn) volt átszállítandó. A 
szél ugyan valamit engedett, de a tenger erősen hullámzott, 
és azért a hintázás újra kezdődött. Az vigasztalt, hogy nem 
soká tart, a nap is kegyes volt ránk vetni sugarait, és négy 
óra után csavargőzösünk fedélzetéről már a távolban meglát-
hattuk a dán főváros tornyait. Félőt órakor lehetett, midőn 
a fuldenikskavn-i citadella által védett kikötőbe beértünk. 
Podgyászunk megmotozásán hamar tul estünk, és a közeli 
Anna-téren (Annae Plads) gyorsan be voltunk szállásolva. 

Kopenkága a dánkirályság birodalmi fővárosa, mely 
180,000 lakosnál többet számit, és a ,Sund' egyik szük, de 

mély ágát képező Kallebo két oldalán fekszik, mely Seelan-
dot, a kis Amager szigettől elválasztja. A Kallebo éjszaki ré-
sze, mely szélesebb, képezi azon kitűnő kikötőt, melynek a 
13-ik században Axel, roeskildi püspök által, egy régibb ha-
lászfalu helyén alapitott város, (innét legrégibb neve : Axel-
huus = Axelháza), mint kereskedelmi hely, kora jelentősé-
gét köszöni. 

Itt volnánk tehát azon országban, melyben mint talán 
ily mérvben sehol egész Európában, a leghallatlanabb erő-
szak véget vetett a katkolioismusnak ; itt, hol a III. Keresz-
tély által meghivott Bugenhagen, Luther tanítványa és ba-
rátja, kénye kedve szerint adhatott „ordinatio ecclesiastica" 
czimén uj egyházrendet, és a honnan, királyi pártfogója által 
gazdagon megjutalmazva távozván, müvét eléggé jellemezvén, 
felkiálthatott: „tu meum Dania habeas evangelium, ego num-
mos tuos." Az itt, Kopenhágában, 1546-ban tartott birodalmi 
gyűlés végleg megszüntette a katholikus egyház jogait, mely-
nek birtokaiban a fejedelem és a nemesség osztozkodtak. 
Csak a mult század vége óta enyhittettek némikép, a katho-
likusok kiirtását czélzó, és e czélt majdnem teljesen el is ért, 
drákói rendszabályok, amidőn is, természetesen, hogy tete-
mes megszorításokkal, némi szabad vallásgyakorlat engedte-
tett meg nekik. Ma Kopenhágában az osztrák-magyar kö-
vetségen kivül, még két helyen tartatik katholikus isteni 
tisztelet. Ha K. legszebb teréről, melyre 13 utcza vezet, a 
királyi uj térről (Kongens Nytorv) Norgesgade utczába lépünk, 
annak jobb oldalán, már vége felé, könnyen megtalál juk az 
1841-ben épült, elég tág, katholikus kápolnát, hol, mint erről 
a hely szinén értesültünk, az évről évre szaporodó katholiku-
sok annál nagyobb áhítattal hallgatják a szent misét, mennél 
inkább tudják, hogy Scandináviában ritka, felette ritka a 
vérnélküli áldozat. Nem tekint a dán katholikus irigy szem-
mel a Thorwaldsen szobrai által ékitett Fruekirkre (Frauen-
kirche), a dán protestáns államegyház főtemplomára, tudván, 
hogy e föld minden művészi kincsei nem érnek fel avval, me-
lyet ő bir szerény kápolnája oltárán. 

(Folyt, köv.) 

A németországi egyházi küzdelem és a kath. érzület 
nyilvánulása. 

Pest, febr. 10. Ha végig jártatjuk szemeinket Europa 
egyes országain, nem kerülheti ki figyelmünket seholsem, azon 
többé kevésbé nagyobb súrlódás, mely az egyházi és állami 
hatalom között létezik. Ez oly tényleges állapot, mely elől 
kasztalauul forditanók el figyelmünket, mert a moraj aka-
ratlanul is zug füleinkben, s az összeütközés és küzdelem zaja 
önkénytelenül is ez állapot öntudatára ébreszt bennünket. 
Ma az egyház ráerőszakolt küzdelmet kénytelen vivni az állam 
ellen, melyet erkölcsi alapra fektetve, saját fáradalmai és 
önmegtagadása között nagygyá nevelt. Önléteért kell küzde-
nie azon állammal, melynek létet adott, s mely most saját 
anyagi erejére támaszkodva, azt véli, hogy erkölcsi erő, er-
kölcsi támasz. nélkül is fentartkatja létét. Ez a legsajnosabb, 
következményeiben legvészteljesebb tévedés, melybe az állam 
csak esheték ; mert erkölcsi erő nélkül, hasonló az állam az 
élettelen testhez, mely habár ugyan az életre szükségelt szer-
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vekkel, de feladatának megfelelni képtelen, mert hiányzik 
belőle az éltető és fentartó elem. 

E tévedés legmélyebb fokára látjuk napjainkban lesü-
lyedve a német államot ; rendszabály rendszabályt követ, 
melyeknek mind azon egy közös czéljok van, hogy a kath-
egyház elébb ugyan az állam szolgájává alacsonyittassék le, 
később pedig teljesen megsemmisíttessék. A legújabb vallási 
törvényjavaslatok ugyanis, melyek részben az egyháziak ne-
veltetését, részben az egyházi joghatóságot szabályozni mon-
datnak, semmivel kevesebbet nem foglalnak magokban, mint 
az egyház rnegsemmisitését ; elismerik ezt nem csak ultra-
montán lapok és képviselők, de azok is, kik az ultramontá-
noknak teljesen ellenlábasaik. Nem csuda tehát, ha ily hely-
zetben, az általános támadás daczára is, a föld kerekségén 
elterjedt összes katholikus hivők figyelme azon egy pontra 
van irányozva, hol az egyházat, a világi hatalom terjedelmé-
nél fogva a legnagyobb veszély fenyegeti, hol életereje gyö-
kerében megtámadva van. 

Valóban, Németország büszke lehet, nem a modorra, 
hanem arra, hogy kétszáz millió katholikus függeszti figyel-
mét az eseményekre, melyek törvényhozó testületében véghez 
mennek. Itt vivatik első sorban a harcz, itt fog elhangzani 
azon döntő szózat, mely a kath. egyház rabszolgaságát Né-
metországban decretálni fogja. Meglepő tünemény minden-
esetre, hogy a 19-dik században a jogállam törvényhozótes-
tülete oly tényre vállalkozik, mely egy 14 millióból álló tes-
tület létjogát támadja meg, ahelyett, hogy nevéhez méltóan, 
törvényei által e létjogot biztosítaná. Hivatása lenne, üdvös 
törvényei által, a béke és jólét áldásait hinteni a polgárokra, 
és e helyett a viszály magvát hinti el, a belharcz és folytonos 
nyugtalanság átkos müvének lesz szerzőjévé ; a béke pálma-
ága helyett, a kardot hordja kezében, az igazság, jog és sza-
badság védelmezőjéből, a jogtalanság, igazságtalanság és 
zsarnokság szószólója lesz. Ezt tüntetik fel mindazon beszé-
dek, melyek a kisebbség örökké monumentális szónoklatai 
mellett az egyház jogainak védelmében, — az állam által 
benyújtott törvényjavaslatok érdekében tartattak. A küzde-
lem, a vitatkozás a jog és jogtalanság, a szabadság és szol-
gaság érdekében foly még ma is, midőn e sorokat írjuk, ma 
ugyan még a törvényhozó testületben, holnap ? a törvény 
szentesítése után ? — a nagy életben. 

Igen, a küzdelem nagyobb és nagyobb mérvet ölt, a vi-
tatkozás hullámai naponkint dagadnak, vészt jóslólag tornyo-
sulnak egymás fölé, és talán közel az idő, midőn a vitatkozá-
sok átlépvén a tanácskozási terem szük korlátait, az élet nagy 
színpadán fog a harcz tényleg vívatni, egyrészről az erőszak 
mindent elnyomó önkényével, másrészről a tántorithatlan hit 
kitartásával és bátorságával. Ma az elmélet, holnap a gya-
korlat terén fog a küzdelem az egyház léteért vívatni. 

Tagadhatatlan, hogy épen e gyakorlati téren vívandó 
harcz fogja eldönteni a küzdelmet jobbra vagy balra, és mi 
egy perczig sem kételkedünk, hogy jobbra, vagyis az egyház 
győzelmére fog eldőlni, nem kételkedünk azon neveknél fogva, 
melyek már eddig is liallhatatlanok lettek az egyháztörténe-
leniben, azon jelenségeknél fogva, melyek a kath. hivek ugy, 
mint a papok között, most is már fel-feltünedeznek. A papság a 
hívekkel együtt készül a küzdelemre, nehogy váratlanul lépes-
senek meg, a tömörülés, a ragaszkodás az egyházhoz mindig 

szorosabb lesz, az öntudat, hogy az egyház létéről van szó, 
mind élénkebbé válik, a ker. szellemtől lelkesített csatasor 
bátorsága emelkedik, a jelszó : „Mindent Istenért és az egy-
házért!" mindig szélesebb körben viszhangzik, az első ke-
resztények cor unum és anima uná-ja a megvalósuláshoz kö-
zeledik, szóval, ha az egyház elnyomatását czélzó törvények 
valóban létre jönnek, oly lelket emelő egységnek leszünk 
tanúi a német katholikusok között, mely, a mint egyrészt 
csak azon öntudatból származhatik, hogy a kath. hívőknek 
legfőbb java, mert egyháza van megtámadva, ugy másrészt 
mind a német hivek kath. érzületéről, mind pedig arról tanús-
kodik, hogy a veszély pillanatában felfogták feladatukat és 
kötelességöket az egyház iránt. 

E kötelességből ki fog jutni a rész mind a híveknek, 
mind az egyháziaknak, nem vonhatja ki magát ennek tel-
jesítése alól egyik rész sem, és mint látszik nem is akar ma-
gasztos feladatának teljesítésétől elvonulni egyik sem, jól 
tudva, hogy az egység erőt kölcsönöz. Mit fognak tenni 
a hivek a törvények szentesítése esetében, azt az eddig 
végbe vitt tényekkel tanúsítják. A német kath. népet, vallá-
sos ügyeinek megtámadtatásával szemben nem panasz és jaj-
kiáltás, nem tétlen gyávaság, hanem buzgóság, fáradhatlan, 
munkás küzdelem jellemzi. A jól szervezett kath. egyletek 
mindannyi gyupontjait képezik a kath. hitélet tevékeny-
ségének, honnan a lelkesítő szózatok kihatva a nép közé, 
a netalán lankadt erőt újra felébresztik, a langyosokat az 
egyház iránti küzdelemben részvételre tüzelik. Ezt tapasz-
taljuk a jelen esetben is. Alig nyíltak meg a parlament sorom-
pói, alig terjesztettek elé az ismeretes törvényjavaslatok, 
máris az ünnepelt kath. szónokok hangoztatták lelkes sza-
vaikat, melyek jelszóul szolgáltak a kath. egyleteknek, hogy 
tevékenységüket megkezdjék és a híveket sorakozásra buz-
dítsák az egyház körül. E lángszavak hatottak, és ma már 
látjuk a kath. népet csoportosulni, halljuk szavát nyilatkozni. 
Ezek azon szavak, melyek nem szoktak puszta hangok ma-
radni, hanem tényekben, az egyház iránti hűségben, a pap-
sággal karöltve járásban nyilatkozni, mihelyt a küzdelem a 
gyakorlati térre átvitetik. Ez lesz a papság jutalma eddigi 
önfeláldozó munkásságáért, ez lesz a híveknek és a névnek, 
melyet viselnek, hogy katholikusok megbecsülése, ez a mi 
reményünk a nép részéről a beállandó küzdelemben. 

De csak egy részét képezi hitünknek és várakozásunk-
nak. Sokkal fontosabb és nagyobb horderejű, mit a papság ré-
széről várunk, sőt mit már teljesedve látunk. A kath. papság-
nak kötelessége mindenkor első sorban állani a csata tüzében, 
az ő kötelessége a leghevesebb rohamokat kiállani, még akkor 
is, lia életét és nemcsak pénzét, vagy szabadságát kellene is 
feláldozni az egyház ügyeért. Az egyház ellen intézett táma-
dásokban a papság a vezér, kinek kötelme nem visszavonulva 
szemlélni, mikép hullanak el a legjobb erők, hanem a hivő 
sereg élére állani, hogy látva lángoló szeretetét a hit ügye 
iránt, ők is bátorságot merítsenek a küzdelem hevében. A 
papság az egyházban ugyanis oly magas polczra van helyezve 
a hivek fölé, oly méltósággal van Istentől felruházva, hogy 
méltán megkövetelhető, hogy ott, hol Isten ügyéről van szó, 
e méltóság fejében viszontszolgálatot tegyen Istennek, Deo 
enim servire regnare est. 

Igy látszik felfogni helyzetét és kötelmét a német pap. 



ság is, tudja hogy ő a központ, mely körül a hivő sereg tömö-
rülhet, tudja, hogy ha őt az egység erős kapcsa nem fűzi 
össze, el van veszve az egyház ügye ; tudja, hogy az ő kö-
telme, mindent, de mindent áldozatul hozni, pénzét, szabad-
ságát, önmagát, hogy mindent megmentsen. Csakis ezen ön-
tudatnak kifolyása azon már többszörösen előfordult lélek-
emelő tény, hogy a papság, az egyház iránti szeretetén kivül 
semmi más befolyás alatt nem állva, senkitől sem kénysze-
rítve, már most is késznek nyilatkozik eltűrni, főpásztoraival 
együtt Isten ügyeért bármit, legyen az börtön, száműzetés, 
vagy halál. Magasztos állásából kifolyó kötelmének öntudata 
okozza, hogy ne hagyja el Istent, ki nem hagyta el, de fele-
melte őt akkor, midőn semmi sem volt, azért kész áldozni 
mindent, vagyonát, kormányi kegyeket, életét, mert egyháza 
iránti kötelmét mindenek fölé helyezi. E kettős, papság és 
hivek közötti szent szövetség, ez egyöntetű eljárás az, mi lel-
künket emeli, ha szemeinket e küzdelemteljes napokban Né-
metországra függesztjük. Uj tápot nyer ebből szükségképen 
minden hivő, uj példát, miké]) kell az egyházhoz ragaszkodni 
és mikép nyilatkozik a kath. érzület, ha az a gyermekkorban 
gondosan beöntve, a férfikorban még gondosabban ápolta tik. 
A solidaritás azonban, mely a hit közösségénél fogva, a föld 
kerekségén elterjedt katholikusok között létezik, mi ránk is 
kötelmet ró. Mi lelkesülünk német testvéreink hitbuzgalmán, 
a testvéri szeretet követeli, hogy viszont segítsük őket 
imáinkkal ; ők küzdenek a mi ügyünkért is, támogassuk őket 
buzgó imáinkkal, talán közel az idő, midőn ők hitbuzgalmuk 
jutalmát élvezve ránk, mint küzdőkre függesztik szemeiket, 
és imáikra talán nagyobb szükségünk lesz, mint a mennyire 
ők ezt tőlünk most igénylik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 7. I r á n y i i n t e r p e l l a t i ó j a . A po-

litikai és vallási szélsőségeknek egyaránt barátja, Irányi D. 
képviselő ur, az országházban ismét felszínre hozta a teljes 
„vallásszabadság" kérdését. Ez is azon tengeri kigyók egyike, 
mely időközönkint, majd a lapok hasábjain, majd egyes libe-
rális képviselők szives közvetítése folytán, azon teremben 
szokott kísérteni, hol a tulajdonképeiii feladatot nem a nem-
zet testének szétszaggatása, hanem egyesítése kellene, hogy 
képezze. Ugy látszik, hogy I. ur nincsen még megelégedve 
azzal, hogy az országban és országházában maholnap már 
megszámlálhatatlan párttöredék létezik, hogy annyi és annyi 
nemzetiségi, és ehhez hasonló más fontos kérdés vár megol-
dásra, melyek eléggé fogják majd igénybe venni a képviselő-
ház munkálkodását, ugy látszik nincsen még megelégedve e 
megoldatlan kérdések által okozott bonyodalmakkal, s azért 
óhajtaná a nemzet bajait egygyel ismét szaporítani. 

Nem tudjuk, mennyiben szándékozik a kormány és az 
uralkodó párt Irányi óhajtásának megfelelni, de azt tudjuk, 
hogy a hazára mi sem rejt oly vészt magában, mint ily nyo-
morult törvény megszavazása. Tekintsünk szét csak a hazá-
ban és lelkünk elkomorul, ha látjuk, hogy az egykor hitben 
egy szivü és egy lelkű honpolgárok, hány részre szakadtak 
szét ; minden város, sőt csaknem minden falu hirdeti, hogy 
sziv és lélek meg vannak oszolva, hogy nincsen vallási egyet-

értés, minek tanujául magasba nyúló tornyaink szólanak az 
utazóhoz. E végtelenbe nyúló felekezetek száma, amellett, 
hogy közönyössé teszi a polgárokat a vallás iránt, és ezáltal 
aláássa az erkölcsösséget, nem kevésbé káros a hazára, poli-
tikai tekintetben is ; mert. hol a hitegység hiányzik, hol a 
szivek vallás tekintetében meg vannak oszolva, hol külön-
böző alapelvek szolgálnak irányul, ott kétségtelen, hogy po-
litikai tekintetben is nehezebb, ha ugyan nem egyáltalá-
ban lehetetlen, egyetértésre jutni, és a nemzet tekintélyét 
fentartani. 

Ne vélje senki, hogy a vallási eszmék és elvek az egyén-
nek politikai magatartására nem birnak befolyással ; a vallás 
azon egyedüli elem, mely valamint az embernek egész életét, 
a bölcsőtől a sirig átkarolja, ugy bizonyára irányadóul szol-
gál nyilvános életében is. Valamint mindig, ugy most is távol 
vagyunk attól, hogy e rövid reflexióink által a régi, vallási 
viszályokat feléleszszük, vagy bármely, a hazában élő vallás-
felekezet ellen invectivákkal éljünk. Sokkal nagyobb és erő-
sebb hazánk iránti szeretetünk, hogysem a mult idők szo-
morú napjait felidézzük, de tárgyunk illustrátiójául és óvásul 
egy vészteljes jövőtől, mely hazánkra várakozik, ha I. ur in-
terpellatiójának sikere lenne, kénytelenek vagyunk ama 
csapásokra figyelmeztetni, melyeket a német földön született, 
és hozzánk is átültetett protestantismus a hazára hozott, 
melyek hazánkat csaknem megsemmisítették, és ha őszinték 
akarunk lenni, ugy el kell ismernünk, hogy azoknak követ-
kezményeit még napjainkban is érezzük. Ki óhajtaná e napo-
kat ismét visszaidézni, a hon polgárait egymástól sziv- és lé-
lekben még jobban elkülöniteni, pedig bizonyára ez lenne 
következménye, ha I. ur interpellatiójának sikere lenne. 

Mi nem kételkedünk kimondani, hogy ez esetben a 
legnagyobb bűn követtetnék el a haza ellen, melynél nagyobb 
nem is képzelhető ; mert ha nagy baj a nemzetre, hogy nem-
zetiségi kérdései vannak és e baj öntudatában, mindenki 
bűnnek tartaná a haza ellen, még ujabb nemzeti kérdéseket 
támasztani, a helyett, hogy a létezők is megszüntettetnének ; 
ugy még nagyobb bűn, ujabb vallási szakadozást hozni létre, 
mert az mélyebben hat a szivbe és gyógyíthatatlan. Mindig 
erősebb kapocs volt, és lesz ugyanis a vallás, bármily nyelvet 
beszéljenek is a hon gyermekei, mint a tisztán politikai uton 
létrehozott egyetértés a nemzetiségek között. Nincsen kifo-
gásunk az ellen, hogy ez utóbbit létesítsék, sőt szivünkből 
óhajtjuk, de ha vallásilag az adott viszonyok között nem va-
gyunk is egyek, ne tegyük még lazábbá, szakadozottabbá e 
téren a viszonyt, mint a minő amugyis már. 

Nem hagyhatjuk végül megjegyzés nélkül azon körül-
ményt, hogy daczára annak, miszerint annyira el vannak 
telve napjaink a teljes vallásszabadság követeléseivel, hogy 
készek a legszélsőbb hitetlenséget is törvényileg patentiroz-
tatni, mégis épen e napokban űzetik a legnagyobb zsarnok-
ság a katliolicismus ellen. Ugyan, mikép lehet e két ellenté-
tet kiegyeztetni ? és váljon nem tartkatnánk-e attól, hogy a 
teljes vallásszabadság decretálásának esetében is e törvény 
ugy magyaráztatnék, hogy szabad ugyan minden vallást, min-
den legkisebb megszorítás nélkül gyakorolni, csak a kath. 
vallást nem ? Valóban a legnagyobb gúnynál sem mondhat-
juk egyébnek, minden létező és nem létező vallásnak szabad-
ságáról gondoskodni akkor, midőn még a létezők iránt sem 
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tapasztalunk kellő türelmet, vagyis, hogy világosabban szól-
junk, midőn a kath. vallás, mely pedig elsőségi joggal bir a 
hazában, minden más létező felekezet felett, a többiek érde-
kében elnyomatik. Mi legalább nem emlékezünk, de bizonyára 
más sem, hogy bármely vallásfelekezet támadásnak lett volna 
kitéve az országgyűlésen, kivéve a kath. vallást. Hitünk és 
teljes meggyőződésünk szerint nem arról kellene tanácskozni, 
nem oly törvényt kellene hozni, mely a teljes vallásszabadsá-, 
got biztosítsa, hanem olyant, mely végre a katholika egyház-
nak is megadná a jogot, époly szabadon rendelkezni saját 
ügyeiben, mint azt más felekezetek élvezik az országban. Ha 
ezt a kormány és az uralkodó párt megtenné, mind a katho-
licismus iránt igazságot gyakorolna, mind a hazának nagy 
szolgálatot tenne, mig I. ur indítványának teljesítése nem 
jelentene egyebet, mint a haza biztos megromlását. -+-

(mfför. P ü s p ö k u r u n k ő m é l t ó s á g á n a k ez-
i d é n i e l s ő k ö r l e v e l e , mely már a „Religio" 9-dik szá-
mában említve volt, egész tartalmára nézve oly fontos és ér-
dekes, hogy a t. szerkesztőségnek engedelmével ma ismét 
visszatérek arra ; mert azon kivül, hogy e körlevél ő szentsé-
gének, mult évi deczemberhó 23-án tartott, annyi figyelmet 
keltett allocutióját, s pedig a latin eredetiben hozta meg 
nekünk ; e levél azért is fontos ránk nézve ; mert ő Méltó-
sága ebben azon kegyes határozatát tudatja velünk, misze-
rint a folyó évben egész megyéjét canonice látogatni szándé-
kozik, egyúttal pedig „Puncta pro visitatione Generali Dioe-
cesis Jaurinensis anno 1873", czime alatt lajstromát azon 
kérdéseknek közli a megyei papsággal, melyeknek alapján az 
egyházi látogatás az egyes alesperesi kerületekben meg kell, 
hogy történjék, s mely pontok a legnagyobb körültekintéssel 
akkép fogalmazvák, hogy összletökben a megye szellemi s 
anyagi állapotának, hitéletének, szükségleteinek, sőt még 
történetének is hű, beható, részletes képét szolgáltatni fogják. 

Ily canonica visitatiónak szükségesvoltáról, valamint 
arról értekezve, hogy az egyháznak törvényei e látogatásokat 
több helyen határozottan elrendelik, a körlevél ugyanerre 
nézve a következő, igen érdekes megjegyzést teszi : 

„Superfluum esse credimus seu Sanctorum Apostolo-
mra, insigniumve omnis aetatis Episcoporum exempla, sive 
antiqui novive juris statuta, sive denique Summorum Ponti-
ticum monita ad istam rem facientia in has paginas cogéré, 
quandoquidem nemo unus est, qui huic obligationi contra-
dicat, utilitatemve istius laboris, jam majorem jam minorem, 
negare audeat. 

Sufficiet allegare : Concilii Tridentini lege (Sess. 24. 
cap. 3. de Ref.), Conciliorum item in Patria nostra celebra-
torum Statutis (e. g. Concil. Tyrnav. 1611. c. 1. n. 3., Conc. 
prov. Strigonien. 1858., Tit. Y. de Episcopis, n. 21.), Sum-
morum denique Pontificum Constitutionibus (e. g. Benedicti 
XIV. Constit. II. Lbi primuni, 1740., 3. Dec.) praecipi, ut 
Episcopi Dioecesim suani vel totam vel notabilem saltem 
ejus partem ipsi visitent vel per alium Visitatorem saepius 
•visitari faciant. „Nam cum ea sit humanae imbecillitatis 
conditio, ut in agro Dominico, cujus eultura commissa Epi-
scopo est, sensim vepres et Spinae ac noxiae inutilesque her-
bae succrescant, certe nisi ad eas amputandas cultor crebro 
redeat, ille ipse nitor vigiliis ejus laboribusque jam partus 

progressu temporis deflorescat . . . ." (Ita Benedictus XIV. 
in praelaudata Constitutione 8.) 

De hac Visitationis necessitate vel saltem eximia ejus 
utilitate convicti erant etiam Reges nostri Apostoliéi ac Pa-
triae nostrae Status ac Ordines, qui Episcopos et missos per 
eos Visitatores in salutari hoc labore non tantum non impe-
diverunt, verum foverunt quoque, imo ad perficiendam Visi-
tationen! etiam monitis suis animarunt. Ecce articulo 10. 
1557. haec habentur : „Ecclesiis libertates, immunitates et 
privilégia observentur. In eisdem negotiis Spiritualibus et 
Ecclesiasticis hoc etiam imprimis justum et necessarium esse 
videtur, ut sicuti privilégia et libertates omnium Regnicola-
rum observari et inviolata esse debeant, ita etiam libertates 
et immunitates privilegiaque Ecclesiastica ab omnibus invio-
labiliter observentur, ut Domini Praelati et reliquae eccle-
siasticae personae officio suo commodius et liberius incum-
bere valeant. Signanter autem Visitatores, Archi-Diaconi, 
Vice-Archi-Diaconi aut eorum substituti in visitandis Eccle-
siis et Dioecesibus progredientes libere ubique admittantur, 
ut suum officium exercere cum omni facultate et jurisdictione 
ecclesiastica . . . possint et valeant sine impedimento per 
patronos locorum seu quoslibet alios praestando : et ne pro-
hibeantur inquirere et punire vitia " Articulo autem 
41. 1559. „Statutum est, ut Domini Praelati Archi-Diaconos 
suos ad Visitationes peragendas emittant." 

Végre felé pedig ezeket mondja a körlevél egy figye-
lemre méltó szakasza : „Peragenda autem érit haec Visitatio 
sine solemnitatibus, luctui, in quo Ecclesia est, utique haud 
convenientibus, item sine superfluis expensis, sicuti Patres 
tridentini volunt." 

Harmadik kiváló részét, ugyancsak e körlevélnek Déaky 
püspöknek necrologja képezi. De miután a „Religio" erről 
már régebben tett említést, azért mai tudositásomat azon 
egy észrevétellel fejezem be, miszerint e necrolog, méltó a 
boldogult hervadhatlan erényeihez, s azon általános tisztelet-
hez, melynek megyeszerte örvendett, nagybecsű, maradandó 
emléket emelt neki. Isten velünk. 1. m. 

Németország. A n é m e t p ü s p ö k i k a r n a k em-
l é k i r a t a , mely a Falk-féle törvényjavaslatok alkalmából 
nyújtatott be a kormányhoz, egyike azon fontos, mélyen átgon-
dolt s jelesen szerkesztett okiratoknak, minőkkel e főpapok 
az utóbbi nehéz időkben már nem egygyel léptek a világ elé, 
tanúbizonyságot adván az igazságról, s tájékoztatásul a hívek-
nek. E fontos okmány a többi püspökök nevében az érsekek 
által, január 30-án terjesztetett fel a ministeriumhoz s fáj-
dalom, sokkal terjedelmesebb, semhogy általános eszmemene-
ténél többet közölhetnénk belőle. 

A főpapok mindjárt az emlékiratnak elején fájdalmas 
meglepetésüket jelentik ki a felett, hogy ily életbevágó tör-
vényjavaslatok alkalmával, ezúttal azon régi, mindig hasz-
nosnak bizonyult eljárás mellőztetett el, melynél fogva régeb-
ben ily alkalmakkor a püspöki karnak véleménye kikéretni 
szokott. Ez által a katholikus alapelveknek érvényesítésére 
alkalmat nyervén a püspökök, könnyen megtörténhetett volna, 
hogy a kérdéses törvényjavaslatok egyes részeit, a mennyiben 
ez magasabb kötelességeknek megsértése nélkül lehetséges, el-
fogadják, mig másokra nézve a szentszékkeli egyezkedés szin-
tén nem tartozik a lehetlenségek közé. Miután pedig ez nem 
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történt, ugy nem maradt egyéb hátra, mint bogy a német 
püspöki kar eme törvényjavaslatoknak mindama részei és 
pontjai, valamint az ezek alapján alkotandó törvények ellen 
egyelőre is jelentse ki tiltakozását, melyek a katliolika egy-
háznak természetes és törvényesen szerzett jogait, valamint 
a katkolikusoknak lelkismereti és vallásszabadságát bármiké-
pen megsértenék. 

A poroszorsági katkolika egykáz, fejtegeti az emlékirat 
tovább, az észjog és a dolog természeténél fogva, továbbá a 
királyi szóval megerősített s ekként biztosított, történelmi 
jog-, a concordatumok-, s a porosz alkotmánynak nem egy 
határozatánál fogva, jogos igényt tarthat arra, hogy hit- s 
erkölcstanát szabadon hirdethesse s gyakorolhassa, hogy bei-
szervezete s fegyelmének gyakorlata egész teljében elismer-
tessék, s liogy minden ügyeit az illetékes közegek által elin-
téztetkesse. 

Ezen jogok közül pedig a legelső az, hogy minden ka-
tholikus ember, épen mivel az, amaz egyházhoz tartozhassék, 
melynek feje a pápa, s kogy ezzel akadálytalan összeköttetés-
ben állhasson ; továbbá pedig, hogy vallási s egyházi ügyek-
ben csak illetékes egykázi elöljáróságától vegyen útbaigazí-
tást és utasítást. Ezen elöljáróságok pedig a püspökök, a 
mennyiben a szentszékkeli hitegységet fentartják, s a ró-
mai pápa. 

E jogoknak szintannyi kötelességek felelnek meg. Igy 
a püspöknek megyéje irányában hármas joga, illetőleg köte-
lessége van : először, a kath. egyháznak kit- s erkölcstanait 
kihirdetni s azoknak tisztán megtartása felett őrködni ; má-
sodszor, az egykáz egyéb szolgáit nevelni s küldetéssel ellátni 
s harmadszor, a papokat nem kevésbbé, mint a híveket köte-
lességeik teljesítésére inteni és az engedetleneket az egyházi 
közösségből kizárni, illetőleg, ha papok, hivataluktól meg-
fosztani. 

E három jog és kötelesség úgyszólván kiegészíti egy-
mást, egyik a másik nélkül fenn nem állhat, egyik a másik 
nélkül nem gyakorolható. 

Már pedig a szóban forgó törvényjavaslatok nem egy 
pontban sérelmesek e jogokra nézve. Igy, midőn az állam 
beleszólást követel a papok alkalmazásában, igen könnyen 
megtörténhetnék, hogy az egyház ezen egyoldalú, fellebez-
hetlen exclusiva által épen legjobb papjainak szolgálatától 
fosztatnék meg, mely exclusiva különben is a katholika egy-
liáznak, a porosz alkotmányban is biztosított autonómiájával 
éles ellentétben áll. 

Époly fontos az egyháznak azon joga, papjelöltjeinek 
neveléséről s kiképzéséről gondoskodni, azt vezetni s igaz-
gatni. E jogot a kath. egyház mindenütt gyakorolja az egész 
világon, s a tridenti szent közzsinat által e tekintetben ho-
zott törvényeket a porosz állam is mindenka tiszteletben 
tartotta. S ha a püspökök eleddig azon szokást követték, kogy 
a papjelölteket bizonyos nyilvános egyetemekre küldték, csak 
azon feltétel alatt, s azon reményben tették azt, kogy azok-
nak hite s erkölcsössége ott minden káros befolyás ellen kel-

lőleg megóva leszen ; amiért is oly állapotok, mint a melyek 
jelenleg, például a bonni egyetemen uralkodnak, hol a hit-
tani karnak többsége az egyház ellen fellázadt, s annak 
daczára is államilag pártoltatik, valóban elviselhetleneknek 
mondhatók. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Személyzeti : 0 Felsége a császár s ap. király, vallás-

és közoktatási magyar minisztériuma előterjesztésére az 
eperjesi gör. kath. székesegykázi káptalanban Sztareczky 
Mihály olvasó kanonoknak a nagyprépostságra, Ladomérszky 
Viktor őrkanonoknak az olvasó kanonokságra, Mihálics Mi-
hály iskolás kanonoknak az őrkanonokságra és Sztempák 
Ignácz ifjabb kanonoknak az iskolás kanonokságra való foko-
zatos előléptetését helyben hagyván, az ezáltal megüresedett 
ifjabb kanonokságra Rajkovics Sándor szentszéki ülnököt és 
eperjesi főgymnasiumi hittanárt nevezte ki. 

— Nm. Bartakovics Béla egri érs. a pesti oltáregyletnek 
100 ft. ajándékozott. — Nm. Fogarassy Mihály, erdélyi püspök 
a dévai kath. főelemi iskola részére 200 frtnyi alapítványt 
tett. — Mgos Kovács Zsigmond, pécsi püspök a simontornyai 
templom tornya építésére 400 frtot adományozott. Ő Méltó-
sága, fötdő Dr. Samassa József, szepesi püspök ur, érdemesült 
néptanítók felsegélésére évenkinti 1000 ft. rendelt. 

— A genfi nagytanács épen nem pártolja az ugyanottani 
államtanácsnak egyházellenes üzelmeit és törvényeit. Nem 
csak Fazy és Pictet, hanem még Vogt Károly, a majomtudós 
is ellenzik e törvényeket, mivel azt hiszik, hogy nem az egy-
háznak lenyügözése, hanem épen ellenkezőleg, annak tökéle-
tes szabadonbocsátása, az egyháznak az államtóli tökéletes 
elválasztása, ugy, a mint ők ezt értik, képezi azon czélt, 
mely után a 19. század liberálisainak törekedniök kell. Ter-
mészetes, hogy a folyó, heves vitáknak miképi eldölése ily 
körülmények közt, kettős érdekkel és fontossággal bir. 

— Az „Alig. Ev.-Luth. Kirchenzeitung" ekként fohász-
kodik : „A porosz állam nagy küzdelmet indított meg ; ütései 
azonban, fájdalom, nem oda találnak, a hova kellene, hanem 
oda, a hova nem kellene. Az evangelika egyház, s egyedül 
csak az, szenved azon csapások alatt, melyeket az áll am a 
katkolika egyházra mérni vél. A római egyháznak van saját 
káza, melyben lakik, s melyben parancsolhat is. Oly függet-
lenséget élvez, melyet az állam sem el nem vehet t őle, sem 
meg nem rövidíthet, bármily szívesen tenné is azt. Önálló 
belszervezete által a kezdeményezés jogával s hatalmával 
bir ; ellenzéki álláspontot foglalhat el, szemben az államnak 
rendszabályaival, kezében tartja a községeket, s oly befolyást 
gyakorol azokra, minőt az állam soha sem f og gyakorolhatni, 
szóval, erőben és eszközökben bővelkedik, ugy, hogy sohasem 
kénytelen az államnak kegyétől függni. Mindez hathatósan 
segít a római egyházon, bármiként szorongassák időről időre ; 
sőt olyankor még csak erélyesebben összeszedi magát. Az 
evangelika egykázban mindezt hiába keresnők. Nincs saját 
háza, hanem mint zsellér lakik az államnál. Nincs önálló bei-
szervezete, hanem olyannyira egybe van fonódva az állam-
mal, hogy ennek ilyetén fellépése, mint a milyent jelenleg 
Poroszországban szemlélünk, sokkal keményebben sújtja, 
mint a katholika egyházat." 

Szerkesztői üzenetek. 
Högyészre. Január 17-én 2 ft. 50 kr. kaptam. A gyűjtött összeget szí-

vesen átveszem ; a bekeblezéai kérdésre nézve pedig kis türelmet kérek. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, felír. 15. 14. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Allocutio SS. Patria Pii IX. ad Cardi-
nales. — Rövid uti jegyzetek. — Országgyűlési interpellatio 
a jezsuiták ügyében. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

A l l o c u t i o 

SS. Patris Pii IX. ad Cardinales 23. Dec. 1872. InAedibus 
Vaticanis. 

Venerabiles Fratres! 

Iustus et misericors Deus, cuius inscrutabilia 
indicia et invéstigabiles viae sunt, sinit adhuc Apo-
stolicam banc Sedem totamque cum ipsa Ecclesiam 
ingemiscere divexatam diuturna saevaque insecta-
tione. Non immutata sane est, sed praegravata quo-
tidie magis conditio Nobis Vobisque facta, Venera-
biles Fratres , ab occupatione Nostrarum provinci-
arum, et potissimum postquam ab annis iam plus 
duobus haec alma urbs Nostra subtracta fuit pa-
terno regimini Nostro. Iugis autem experientia do-
cuit, quam merito ab ipsis huius insectationis exor-
diis, impiarum sectarum macliinatione promotae et 
ab earumdem alumnis rerum summa potitis patra-
tae ac provectae, saepe in Allocutionibus Litteris-
que Nostris Apostolicis asseruerimus aperte, non 
alia de causa suprema civilis Nostri principatus 
iura tanto nisu fuisse impetita, nisi ut ita via ster-
neretur ad abolendum, si fieri posset, spirituálém 
principatum, quo fulgent Petri Successores, delen-
damque catholicam Ecclesiam ipsumque Cbristi 
nomen in ilia viventis et regnantis. Clarissime qui-
dem id passim ostensum est ab infensis Subalpini 
Gubernii gestis ; sed inprimis ab iniquis illis legi-
bus, quibus vel Clerici ab altaribus divulsi suaque 
privati immunitate ad militiam vocati sunt, vel 
Episcopi proprio destituti fuerunt iuventutis insti-
tuendae munere suisque alicubi seminariis orbati : 
tamen lucidior adhuc eiusdem consilii demonstra-

tio nunc Nobis exhibetur. E t sane : in hac ipsa urbe 
exturbatis ob oculos Nostros, aut etiam violenter 
depulsis e propria sede compluribus Religiosis F a -
miliis, bonisque Ecclesiae gravissimo subiectis tri-
buto, nutuique mancipatis civilis potestatis; iam 
nunc Coetui, ut aiunt, Legislativo proposita fuit 
lex illi non absimilis, quae, non obstantibus Nostris 
denunciationibus et gravissimis condemnationibus, 
exequutioni in reliquis Italiae partibus- gradatim 
demandata, in hoc etiam Catholicae fidei centro 
Religiosas Familias extinguere debeat, bonaque Ec-
clesiae addicere fisco et publicae obiicere licitationi. 
Porro lex isthaec, si tamen legis nomine scitum ho-
nestare licet ipsi naturali , divino et sociali iuri re-
pugnans, multo iniquior et funestior Romae et cir-
cumpositis obtingit provinciis. Profundius enim et 
acrius iura vulnerat et possessiones universalis Ec-
clesiae, fonti ipsi insidiatur veri cultus socialis, 
quem Religiosae Familiae immani labore -parique 
constantia et magnanimitate non in religionibus 
tantum Nostris promoverunt et perfecerunt, sed ad 
exteras quoque gentes et eíferatas, posthabitis diffi-
cultatibus, molestiis, aerumnis ipsaque vita, attule-
runt et porro afferunt ; ac demum propius refraga-
tur Apostolatu-s Nostri debito et iuri. Siquidem, 
deletis Religiosis Familiis aut exinanitis, cleroque 
saeculari ad inopiam redacto et militaris conscri-
ption is causa rarescente, non solum hie, u t alibi, de-
siderabuntur, qui panem verbi populo frangant , qui 
fidelibus sacramenta ministrent, qui adolescentiam 
instituant et muniant adversus innumeras insidias 
ei quotidie structas ; sed Romano quoque Pontifici 
subducentur auxilia, quibus, uti universalis magi-
ster et pastor, ad totius Ecclesiae regimen tanto-
pere indiget: spoliatio vero Romanae Ecclesiae ea 
occupabit bona, quae plusquam a nostratum dona-
tionibus, ab omnium catholicorum largitate con-
gesta fuerunt et in hoc unitatis centro constituta ; 

14 



1 0 6 

atque ita quae Ecclesiae universalis usui et incre-
m e n t s fuerant addicta, in extraneorum lucrum im-
pie convertentur. Yix itaque didicimus, al terum e 
Subalpini Gubernii ministris significasse Legisla-
tive Coetui propositum ei subiiciendi legem huius-
modi ; monstrosam ejus indolem illico prodidimus 
per epistolam die 16. Iunii liuius anni datain ad 
Cardinalem Nostrum a Publicis Negotiis, ipsique 
mandavimus, ut novum hoc periculum Nobis im-
pendens, sicuti cetera quae patimur, nuntiaret Le-
gatis apud hanc Sanctam Sedem exterorum Princi-
pum. Verum cum proposita iam fuerit comminata 
lex, exigit omnino munus Apostolatus Nostri, ut 
éditas antea expostulationes coram Vobis, Venera-
biles Fratres, et Ecclesia universa elata voce itere-
mus, úti reapse facimus. Nefarium proinde hoc fa-
cinus in Iesu Christi nomine, cujus vice fungimur 
in terris, execrantes, auctoritate Sanctorum Aposto-
lorum Petri et Pauli ac Nostra illud damnamus una 
cum quolibet schemate legis, quae sibi potestatem 
arroget angendi, vexandi, minuendi, supprimendi 
Religiosas Familias Romae et in circumpositis pro-
vineiis, ibique Ecclesiam privandi suis bonis, eaque 
addicendi fisco aut aliter erogandi. I r r i tum propte-
rea pronunciamus iam nunc quidquid fieri velit 
contra iura et Patrimonium Ecclesiae ; cassamque 
prorsus et nullám declaramus quamlibet praedicto-
rum bonorum acquisitionem quocumque titulo la-
ctam, quorum alienationi Apostolica haec S^des 
numquam reclamare cessabit. Auetores autem et 
fautores huius legis meminerint censurarum poena-
rumque spiritualium, quas ipso facto incurrendas 
Apostolicae Constitutiones iurium Ecclesiae inva-
soribus infligunt ; et animae suae,( vinculis hisce 
spiritualibus obligatae, miserti desinant thesauri-
zare sibi iram in die irae et revelationis iusti iudi-
cii Dei. 

Verum acerrimus, quo perstringimur, dolor ob 
istas aliasque passim illatas Ecclesiae iniurias in 
Italia, non leviter exacerbatur praeterea a saevis, 
quibus eadem obnoxia est alibi, persequutionibus ; 
maxime vero in novo Germanico Imperio, ubi non 
occultis tantum machinationibus, sed aperta quo-
que vi illi funditus subvertendae adlaboratur. Si-
quidem viri, qui non modo non profitentur sanctis-
simam religionem nostram, sed nec ipsam norunt , 
potestatem sibi vindicant praefiniendi dogmata et 
iura catholicae Ecclesiae, E t dum earn praefracte 
divexant, impudenter asserere non dubitant, nullum 
illi a se inferi-i detrimentum: imo calumniam ac 

irrisionem addentes iniuriae, saevientem persequu-
tionem vitio vertere non verentur catholicorum ; 
scilicet, quod eorum Praesules et Clerus una cum 
fideli populo praeferre renuant civilis Imperii leges 
et placita sanctissimis Dei et Ecclesiae legibus, et a 
religioso officio suo desciscere idcirco recusent. Uti-
nam publicarum rerum moderatores diuturna docti 
experientia sibi tandem suadeant, ex eorum subditis 
neminem accuratius catholicis reddere Caesari quae 
sunt Caesaris, ideo praesertim, quod religiose red-
dere studeant, quae sunt Dei, Deo. 

Eamdem, quam Germanicum Imperium, viam 
iniisse videtur civilis auctoritas nonnullorum e pa-
gis Helveticae Foederationis, sive decernendo de 
dogmatibus catholicae fidei, sive favendo apostatis, 
sive exercitium intercipiendo Episcopalis auctorita-
tis. Genevensis vero tractus Gubernium, licet so-
lemni pacto adstrictum ad custodiendam tuendam-
que in suo territorio religionem catholicam, post-
quam per praeteritos annos aliquot edidit leges in-
fensas auctoritati libertatique Ecclesiae, recentius 
catholicas scholas suppressit, alias e Religiosis Fa-
miliis eiecit, alias docendi munere Instituti proprio 
privavit ; nuperrime vero abolere contendit auctori-
tatem, quam pluribus iam ab liinc annis ibi legi-
time exercet Venerabilis Frater Gasparus Episcopus 
Hebronensis, eumque spoliare parochiali suo bene-
ficio ; imo eo etiam progressum est, ut , publica ex-
citatione proposita, cives illos invitaret et alliceret 
ad ecclesiasticum regimen schismatice subvertendum. 

Non levia etiam Ecclesia patitur in catliolica 
Hispania a Civili potestate. Siquidem didicimus, 
propositam nuper fuisse, et iamaLegis la t ivo Coetu 
ratam habitam legem de Cleri dote, qua non modo 
solemnia f ranguntur pacta conventa, sed omnis 
prorsus recti iustique norma proculcatur. Quae lex, 
cum spectet ad exasperandam inopiam servitutem-
que Cleri, et ad irritanda augendaque mala illustri 
illi nationi illata per postremos hosce annos in per-
niciem fidei et ecclesiasticae disciplinae a deplo-
randa actorum Gubernii serie; sicuti Venerabilium 
Fra t rum in Iiispaniis Episcoporum iustissimas 
eorumque firmitate plane dignas querelas iam exci-
tavi t , sic Nostras nunc poscit solemnes expostu-
lationes. 

Tristiora quoque commemoranda forent de exi-
gua ilia sed impudentissima schismaticorum Arme-
niorum manu, quae, Constantinopoli praesertim, 
per audaciam fraudis et violentiae suae opprimere 
nititur multo copiosiorem eorum numerum, qui con-
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stantes in officio et fide permanserunt. Ementito 
namque catholico nomine, perstant ipsi in perduel-
lione sua ad versus supremam Nostram auctoritatem 
ac legitimum suum Patr iarcham, qui eorum artibus 
eiectus exul ad Nos confugere debuit. Versutia vero 
sua earn apud civilem potestatem inierunt gratiam, 
ut non obstantibus Legati Nostriextraordinarii illuc 
ad res componendas missi studio et officiis, ac etiam 
Litteris Nostris ad serenissimum Turcarum Impe-
ratorem datis, armorum adhibita vi converterint in 
proprium usum aliquas e catholicorum Ecclesiis, 
coiverint in conciliabulum, sibique statuerint schi-
smaticum Patr iarcham ; atque effecerint, ut catho-
lici sua iam priventur immunitate, qua hactenus 
per publica pacta gavisi fuerunt. 

De perstrictis tamen hactenus Ecclesiae vexa-
tionibus alias Nobis explicatius agendum erit for-
tasse, si aequissimae Nostrae denunciationes con-
temni pergant. 

Sed tot inter moeroris causas gaudemus, Vene-
rabiles Fratres, recreari vos posse, sicuti et Nos eri-
gimur, ab admirabili constantia et operositate ca-
tholici Episcopatus commemoratarum regionum non 
minus quam ceterarum ; quarum Antistites succincti 
lumbos in veritate et induti loricam iustitiae et 
huic Petri cathedrae devinctissimi nullis territi pe-
riculis, nullis aerumnis deiecti, sive singillatim 
sive coniunctim, voce, scripto, expostulationibus, 
pastoralibus litteris, Ecclesiae Sanctae, huius Sedis, 
suaque sacra iura fortiter alacriterque propugnant 
una cum Clero et populo suo fideli ; ac iniustam 
vim cohibent, calumnias refellunt, insidias dete-
gunt, f rangunt impiorum audaciam, veritatis lueem 
omnibus ostendunt, confirmant honestos, compa-
ctaeque unitatis robur opponunt hostium undique 
irrumpentium incursui, Nobisque tot Ecclesiae ma-
lis affiictis iucundissimum solatium exhibent et po-
tens auxilium. Quod certe validius etiam evadet, si 
vincula fidei et caritatis, quibus mentes iunguntur 
et affectus, arctiora quotidie et contentiora fieri cu-
rentur. E i porro rei assequendae nemo peropportu-
num non censeat, ut qui Metropolitica auctoritate 
ecclesiasticis praesunt provinciis, cum Suffraganeis 
suis, meliori, qua per adiuncta temporum fieri pos-
sit, ratione consilia conférant, per quae se invicem 
omnes in eadem mente eademque sententia obstrin-
gant et confirment, et ad difficile certamen contra 
impietatis ausus efficacius obeundum unanimi nisu 
se comparent. 

Visitavit profecto nos Dominus, Venerabiles 

Fratres , in gladio suo duro et grandi et forti ; 
ascenditque fumus in ira eius et ignis a facie eius 
exarsit. Sed numquid in aeternum proiiciet Deus,, 
aut non apponet, u t complacitior sit adhuc ? Absit : 
non enim obliviscitur misereri Dominus, nec conti-
net in ira misericordias suas ; sed qui multus est ad 
ignoscendum, ac propitiatur invocantibus eum in 
veritate, effundet in nos divitias misericordiae suae. 
Divinam iram acceptabili hoc Dominici adventus 
tempore placare studeamus ; Regique pacifico, qui 
proxime venturus est, ut pacem annunciet homini-
bus bonae voluntatis, in novitate vitae ambulantes 
humiliter occurramus. Iustus et misericors Deus, 
cujus arcana dispositione nati sumus videre contri-
tionem populi nostri et contritionem civitatis san-
ctae, et sedere illic, cum datur in manibus inimico-
rum, Ipse inclinet aurem suam et audiat ; aperiat 
oculos suos et videat desolationem nostrarn et civi-
tatem, super quam invocatum est nomen Eius. 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

A protestáns főtemplom, az u. n. Fruekirk, oszlop-
bazilika, korai renaissanee-stylben, kép nincsen benne, ha-
nem főékességét képezik a világhirü dán szobrász tervei és 
mintái után készült, és részben általa vésett márványszobrok • 
t. i. a feltámadott Krisztus, a tizenkét apostol, egy kiválóan 
szép alakú angyal, ki csigateknőt tart kezeiben. Ezeken 
kivül van még a mesternek néhány dombor müve. 

Thorwaldsent minden dán büszkeséggel emliti. A ki -
rályi palota (Christiansborg) mellett van a nevéről czimzett 
museum, mely az újkori szobrászat ez első rangú képviselő-
jének összes müveit — habár részben csak gypszöntvények-
ben — tartalmazza, és melynek udvarán nyugszanak porai. 
Az épület külső falait három oldalon vakolatra festett képek 
diszitik, melyek Th. fogadtatását ábrázolják, midőn ez ti-
zennyolcz évi távollét után hazájába visszatért. Hetedik Pius 
pápa, Péter templomában levő siremlékének gypszmása mind-
jár t az előcsarnokban van felállitva. A Krisztusterem aFrue-
kirke fentebb emiitett szobrainak mintáit foglalja magában. 

A régészet barátai sietnek a Christiansborgtól délnyu-
gati irányban, a Frederiksholm-csatorna mellett fekvő, egy-
kor a dán koronaherczegek által lakott „Prindsen-Palais" 
épületébe, mely az éjszaki régiségek (Kougelige museum for 
nordische Oldsagen) gyűjteményét, az ethnographikus mu-
seumot, pénz- és éremgyüjteményt, és rézmetszetek tárát 
magában foglalja. Az első helyen emiitett gyűjtemény első-
rangú e nemben, s 40,000-re rug a kő-, brouz-, vas-, keresz-
tény-, közép-, és ujabb korból való tárgyiak száma. — A 
képtár a királyi várpalotában (Christiansborgbau) van elhe-
lyezve, a régibb festészeti müvek kilencz szobában, a hat 
utolsó teremben ujabb dán festők képei, melyek száma éven-
kinti vásárlás által növesztetik. Ugyanott a királyi palotá-
ban van az 500,000 kötetre terjedő könyvtár is, mely külö-
nösen gazdag Skandináviára vonatkozó, vagy skandináv 
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szerzőktől származó müvekben. Az uralkodó fejedelem, kilen-
czedik Keresztély nem a Ckristiansborgban, hanem a főváros 
aristokrata negyedében, a Frigyestéren levő Amalieuborg-
ban lakik. 

A Gathersgade nyugati végén fekszik a félig gót, félig 
renaissance-stylben épült Rosenborg, szintén királyi palota, 
mely arany-, ezüst-, drágakőékszerek, bútorok, fegyverek, 
érmek, reudjelek gyűjteményét rejti. Előtte kies park terül 
el. Nem messze innen áll a Szentháromságról czimzett tem-
plom, melynek tornyáról nem csak a városra és legközelebbi 
környékére, hanem az egész Sundra, a svéd partokig nyilik 
kilátás. 

A város nyugati kapujának (Vester-Port) tőszomzéd-
ságában van a kopenhágaiak kedves mulató kertje, Tivoli? 
mely estefelé rendesen, de különösen ünnepnapokon, sürüen 
látogattatik. Innen lóvonatu vaspálya vezet a félórányi távol 
Frederiksborgba, fasorok között. Az olasz stylben épült fre-* 
deriksborgi kastély kevés figyelemre méltót tartalmaz, ha-
nem magasan fekvén, szép kilátást nyújt. Déli oldalán az 
árnyas söndermarkeni parkban van a fővárosi vízvezetéknek 
nagy medenczéje. 

Kopenhága ez év folytán (1872), az emiitett gyűjtemé-
nyein és nevezetességein kivül, a nagyobb számmal a fővá-
rosba sereglett dánoknak és idegeneknek még rendkívülit is 
nyújtott, miután az idéu volt a skandináv országoknak 
ipar- és mükiállitása. A kiállítási épület a fentebb emiitett 
Vester-Port és Tivoli szomszédságában áll. A kiállítás ter-
mészetesen a tárgyak számára és kiterjedésre nézve nem 
versenyezhetett a világkiállításokkal, hanem mégis, szakér-
tők véleménye szerint is a megtekintésre minden tekintetben 
méltó volt. Kitüntette, hogy az északeurópai népek a nyu-
gotiakkal műipar tekintetében hatalmasan versenyeznek, és 
az elrendezésben is a czélszerüséget a csínnal párosítani 
tudják. 

Nem tartozom azok közé, kik, ha idegen országban né-
hány napot töltöttek, futólagos körültekintés után illetéke-
seknek tart ják magokat, döntő Ítélet hozatalára és azért 
tartózkodni fogok e hibába esni, és mélyebbre ereszkedni a 
dán nép jellemének, jó, rosz tulajdonainak fejtegetésében. 
Közhelyeken tisztességes, komoly magaviseletet, majdnem 
egész a kimért hidegségig találtam. Hogy a német, különö-
sen a porosz irányában e rokonfaj u nép körében ellenszenv 
mutatkozik, azt a schleswig-holsteini háború eléggé megma-
gyarázza, hisz a dáu korona legértékesb gyöngyeinek egyi-
kétől fosztatott meg. És mig a prágai béke ötödik pontjában 
foglalt, északi Sckleswigre vonatkozó igéret nem teljesítte-
tik, ez ellenszenv nem is fog megszűnni. Láttunk a dánou ki-
vül franczia, angol feliratokat, németre egyre sem emlékszem. 

Társamnak Hamburgban adván légyottot, a dán szi-
geteken és Schleswigen át vettem utamat. A reggel, fél-
hétórakor induló vonat egy óra múlván eléri Roëskild 
városát, Seelandnak, sőt egykor (1448-ig), az egész k i -
rályságnak főhelyét. A város egykor 100,000 lakost szám-
lált, és a seelandi püspöknek volt székhelye, most alig 
van több 5000 lakosnál. Egykori fényének egyetlen ma-
radványa a székesegyház, mely egyszersmind temetkezési 
helye a dán királyoknak, kik első Haraldtól kezdve (f 985) 
egész hetedik Keresztélyig miud itt nyugosznak. Roëskild-

tól Korsőrig, a seelandi nyugati vaspálya kiindulási pontjáig 
másfél óráig tart a vonat menete, melynek megérkezése 
után az utasok azonnal a közeli kikötőben várakozó gőzösre 
mennek át és ez ötnegyed óra alatt a balti tengerszoroson át 
Fühnen (dánul Fyen) szigetére szállítja őket. Nyborg váro-
sától Stribb-ig, a sziget másik végpontjáig két óráig tart az 
ut, mire ismét vagy husz perczig tartó átkelés következik a 
kisebb balti szoroson. Félkettő lehetett délután, midőn F r i -
dericiába (Jüttlandban) megérkeztünk, hol mindazon uti 
társaim, kiknek a háborgó tenger a nagy Belten gyom-
rukat felkevervén, az ottani ebédelést lehetetlenné tette, bő-
ven kielégíthették étvágyukat. Én Kopenhágában Ham-
burgig adván fel podgyászomat, Wayensnél a dán-német 
határon a megmotozást kikerültem. A linglefi állomáson F r i -
gyes Károly, porosz királyi herczegnek, az 1870-iki f ran-
czia hadjárat alkalmával tábornagyi rangot nyert hősnek 
leányra, kik a sylti szigetről, tengeri fürdőből jöttek, szál-
lottak vonatunkra, mely esemény (!) sok ácsorgót hozott a 
pályafőre. Nem levén szándékomban, sem Schleswig városá-
ban, sem Rendsburgban megállani, folytattam utamat, és 
esti tizenegy óra felé Hamburgba érkeztem. Itt vette kezde-
tét utam második fele, mely Hannoverán át Németalföldre éa 
Belgiumba vezetett. 

(Folyt, köv.) 

Országgyűlési interpellate a jezsuiták ügyében. 

Pest, febr. 9. Nem tartjuk feleslegesnek, hogy a „Re-
ligio" hasábjain is fel legyen jegyezve azon nap, melyen a 
szabad Magyarországban is akadt néhány országos képviselő, 
kik babérok után esengve, miután megirigyelték Bismark-
nak dicsőségét, elhatározták száműzni a jezsuitákat az or-
szágból. Az indítványozó Majthényi Dezső volt, kihez pár -
toló tagokul léptek a többi között gr. Csáky Tivadar és a 
papot játszó Bobory Károly képviselők. A fényes diadalt 
hirdető nap: február 8-ika volt, reméljük, hogy Jókai Mór 
ur nem fogja elfelejteni e jelenetet, gazdag képzelő tehet-
ségével felékesitetten a jövő század regényének épen most 
folyó szakaszában felhasználni : oda tökéletesen beleillik, 
mert, mint a szavazásból kitűnt, az inditváiiyt pártoló tagok 
között képviselve van a Deák-, középbal-, szélbal- Lonyay-, 
és nem tudom még mi mindenféle létező és nem létező párt, 
pap, ügyvéd, magányzó, birtokos és birtoktalan, szóval egy 
zagyvalékos coalitio, melynek párját országgyűlésünk, alig 
hiszem, hogy valaha felmutatta volua. 

Az indítványozóval szemben tökéletes idő- és tenta-
pazarlásiiak tekintenek, czáfolólag fellépni, sokkal híresebb 
ember ö, törvényezikkeink hiteles (?) idézésében, hogysem 
már akkor ki nem mutatta volna, mennyi súlyt kell tulaj-
donképen tudományosan kiművelt eszének járására fektet-
nünk, mely különben nem is annyira járás, mint inkább 
ugrálás. Csakis annyit akaruuk neki mondani, hogy t. 
Majthényi ur tudhatná, hogy ha valaki Bismarck szerepére 
akar vállalkozni, annak nem elég csak Bismarck vakmerő-
ségével birni, még oda ész és hatalom kívántatik ! Hanem 
hát, ki tehet róla, hogy vannak emberek, kik, mert máskép 
olcsó népszerűségre nem juthatnak, az ilyen apróságokat 
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félre teszik és akhoz nyúlnak, miről tudják, kogy katását 
nem téveszti el a mai liberális, észnélküli világban ; tudják, 
kogy ily hires indítványokért mai nap nemcsak megtapsol-
j á k az embert, de ráadásul még beszélnek is felölük egy-két 
napig és végre, ka más nem is, de legalább ők elkiszik, hogy 
nagy emberekké lettek, hiszen az újságban még ő felőlük is 
beszéltek, pedig ez leginkább Patay és Csiky urakkal szo-
kott történni a — „Borsszem Jankó"-ban, kikről általáno-
san el van ismerve, kogy nagy emberek. Szivünkből óhajt-
juk , hogy e társaság kiegészítő részéül felvétessék, legalább 
nálunk is lesznek triumvirek. 

Gr. Csáky Tivadarról nem beszélünk, neve önmagá-
ban hordja végzetet. Még csak ősz Bobory Károly úrról, 
lelki- és honatyáról kötelességünk megemlékezni, mint kivel 
annyiban rokonságban állunk, amennyiben mindketten az 
egykáz szolgálatában ál lunk, de mint látszik, ellenkező 
irányban. Mi tehetségünk szerint törekszünk az egyház 
institutióit védelmezni, ő, szintén tehetsége szerint, igyek-
szik azokat — habár hasztalanul — megdönteni ; mi egy 
talentumunkat annak szolgálatára szenteljük, kihez esküvel 
kötöttük le magunkat, ő, öt talentumával azokkal lépett 
szövetségre, kik az egykáz ellen esküdtek össze ; mi tisztel-
jük paptársainkat, bármily alakú ruhát viseljenek, ő gyű-
löli őket, bármily alakú ruhát viseljenek ; bennünket meg-
tör a szégyenérzet, midőn sorainkban ily tag létét tud-
juk , ő feljebb emeli fejét, midőn saját testvérei ellen alap-
talan váddal léphet fel ; bennünket a félelem fog el, midőn 
ily természetellenes vádat hallunk tőle kangoztatni és ősz 
fejére tekintve, közel végnapjaira gondolunk, ő önelégülten 
tekint a jövőbe, talán épen a jutalom reményétől lelkesítve, 
midőn alkalma nyilt a természetellenes bünt, testvérei bevá-
dolását elkövetni 

Bobory Károly ur ! mikor tévesztette cl kivatását, ak-
kor-e, midőn pappá, vagy most, midőn képviselővé lett ? 
evvel napjainkban összeférni látszik, sőt talán egyedüli kel-
lék, az egyház és minden intézményeinek gyűlölete, de a 
pappal, a lelkészszel, ki fogja ezt kiegyeztetni ? . . . . Mai 
nap a képviselőszék soknak sokat látszik megengedni, de ki 
fogja a papképviselőről lemosni ama gyalázatot, mely nevé-
hez tapad, ha azon testület ellen szónokol, melynek ő is lát-
szólag egyik tagja ? E kérdéseket általánosságban teszszük, 
feleljen rájok B. ur ! Nem kételkedünk ugyan, hogy a „Ma-
gyar Újság" pártfogásába veszi B. urat, de ha emlékezeté-
nek tárházában mélyebben fog keresni, fel fogja ott is t a -
lálni, hogy a „M. U."-on kivül még e földön is találkozik 
itélő biró, annál inkább a más világon. Ott el fogják ítélni 
az egyszerű képviselőt is, ki az egykáz ellen támadást inté-
zett, mennyivel inkább a papképviselőt. Oda fenn egyálta-
lában nem ismerik amaz a földön is téves, finom megkülön-
böztetést, hogy B. ur a templomban pap, az országházban 
pedig képviselő. Abban a korban, melyben B. ur van, azok-
kal az ősz hajszálakkal, melyeket fején visel, nem ártana 
talán, ilyen dolgok felől is gondolkozni. Jól tudjuk, hogy 
a mai világban az ily figyelmeztetésre vagy semmit, vagy 
csak nagyon is keveset szoktak adni, de B. ur pap, sőt lel-
kész is volt, kiről felteszszük, hogy hiveit e fontos végpilla-
natra figyelmeztetni szokta, veié szemben tehát nem hagy-
hattuk e pontot érintetlenül, bebizonyitva, hogy tévedései 

daczára is több testvéri szeretettel viseltetünk iránta, mint 
ő a jezsuiták iránt, kiknek pedig bizonyára legkisebb részök 
sincsen abban, hogy az ő haja is megőszült, hogy neki is 
meg kell egyszer halni és az örök biró Ítélőszéke előtt meg-
jelenni. Bobory ur ! még egyszer figyelmeztetjük : dies irae5  

dies illa • 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 14. A c u l t u s m i n i s t e r u r n y i l a t -

k o z a t a . A legutóbbi időkben többszörösen nyilvánult azon 
óhaj, hogy az iskolaügyet szabályozó, 38-ik törvényezikk, 
számos kirívó hiányai miatt revisio alá vétessék. Lapjaink 
nem régen a ministől' ur azon szándékáról is tudósitottak 
bennünket, hogy ezen hiányok megvizsgálása végett bizott-
ságot óhajt összehívni. Ezt ma bizonyosnak mondhatjuk, 
mert a minister e felől az országházban is nyilatkozott és 
pedig oly formán, hogy e bizottságot az összes létező feleke-
zetek egyes tagjaiból összeállitani kívánja. 

Legyen szabad uekünk ez alkalomból is kozzzászólni a 
minister urnák ezen szándékához és óhajtásainknak nyilt 
szavakban kifejezést kölcsönözni. Az oktatás-ügy valóságos 
közös-ügy, közös ügy különösen azért, mert c pontban min-
den felekezet érdekelve van, sőt mondhatjuk, hogy az okta-
tásügy „miként"-je minden vallásfelekezet életkérdését ké -
pezi. Tekintetbe véve a minister ur szándékát, hogy a 38.tcz. 
revisiójára nézve minden felekezetből fog egyeseket megkall-
gatni, mi e szándék létesítésében csak üdvözölni tudjuk őt, 
mert ugy véljük, kogy e „minden" szóban a katkolikusok 
is benn foglaltatnak és nem fog azon szűkkeblűség irántunk 
elkövettetni, melynek különben más téren, magában a cul-
tusministeriumban is nevezetesen az oktatásügyre nézve, 
nem ritkán tanúi vagyunk. E fájdalmas tapasztalat ismét-
lésétől felment bennünket, legalább jelenben a minister urnák 
„minden" kifejezése. De üdvözöljük a minister urat a tény-
ért önmagáért is, azért t. i., kogy meg akar győződni, és pe-
dig nem egyoldalú informatiók alapján, az oktatásügyet 
szabályozó t. cz. hiányai felöl. Mi nem kételkedünk egy 
perczig sem, hogy a minister urnák szándéka örvendetes 
visszhangot fog kelteni az egész országban, mert alkalmat 
fog nyújtani, hogy mindenki, de különösen mi, szavunkat 
emeljük azon égbe kiáltó igazságtalanság ellen, melyet a 
38-ik t. cz. ellenünk önmagában foglal, és azon elerkölcste-
nitő hatás ellen, melynek for l'âStl ä nevezett t. czikkben rejlik. 

Midőn az oktatásügyre vonatkozó e törvény még csak 
javaslat alakjában létezett, igen jól emlékszünk, hogy az 
elhunyt cultusmin!ster, Eötvös b., szintén minden felekezetből 
bizonyos egyéneket meghívott, megkérdezve mindnyájok 
véleményét ; nagyon jól tudjuk, hogy a nagy többség a mi-
nister szándéka ellen nyilatkozott, és Eötvös ? — e törvényt 
az országgyűlésen mégis keresztülhajtotta ; öntudatosan élünk 
e kifejezéssel, mert e törvény az ülési időszaknak végnap-
jaiban vétetett elő, akkor, midőn többé már a komoly meg-
fontolásnak, a kiggadt tárgyalásnak nem volt helye. Igy 
jöhetett e törvény csakis létre, a katholicismusnak és a köz-
erkölcsiségnek kiszámitkatatlan kárára. 

Ma ismét ily kihallgatásnak, tauácskozmánynak és 
részletes birálatnak állunk előestéjén, sőt ma már e törvény 
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következményeire is leketséges lesz, a minister ur előtt kivat-
kozni ; mert mi Eötvös bárónak megjövendeltetett, az ma 
már tényként áll előttünk. Eötvös, volt ministerről most 
hallgatunk, de nem hallgathatunk azon felelősségről, mely-
lyel bármely minister, de különösen a vallás- és oktatás-
ügyéi- az országnak tartozik. Ha valakit, ugy bizonyára a 
cultusministert terheli a legfőbb felelősség törvényjavasla-
taiért, mert mig a többiek törvényjavaslatai az életnek, ka 
szabad azt mondanunk, felületén maradnak, a közoktatás-
ügyi minister törvényjavaslatai az ember lelkére is katnak, 
annak tudományos és erkölcsi előkaladására is befolyással 
birnak. Igy fogjuk mi fel az időszerinti közoktatásügyi mi-
nister helyzetét az országgal szemben. Mindent tennie kell, 
a mi az erkölcsi és tudományos előlialadást előmozdítja^ 
semmit sem szabad tennie, a mi azon czélokat gátolja ; hiv-
hat össze, és jól teszi, ha összehiv az érdeklettek közül ta-
nácskozmányra egyeseket,de kötelessége, felülemelkedve min-
den személyes rokonszenven, főleg tekintettel lenni az ország 
polgárainak erkölcsösségére, és minden oly javaslatot, mely 
ez erkölcsösséget megingatná, magától eltaszítani, ellenkező-
leg, a mely azt előmozdítani képes, elfogadni. Ha ez állás-
pontot valakinek tetszenék pártállásnak elnevezni, e vádat 
a minister ur mindig bátran elviselheti, mert a honpolgárok 
erkölcsösségének érdeke mellett pártállást foglalni, annyit 
tesz, mint a haza érdekével tartani, mint kötelességet telje-
síteni ; — ily vádat pedig mindig nyugodt lclkismerettel el 
lehet viselni és bár e hazában ne lehetne másról senkit vá-
dolni, mint arról, hogy az erkölcsösséget mozdítja elő. Ha-
zánk akkor már is virágzó állapotban lenne. 

A 38-dik t. cz. megalkotásánál egyik fokiba épen az 
volt, hogy nem vétetett tekintetbe a ministeri felelősségnek 
ezen iránya e pontnál is, mint-rendesen másoknál. A minis-
teri felelősség csak szólamnak vétetett, azok, kik megsza-
vazták e törvényt, még távolról sem gondoltak, sem a mi-
nisteri felelősség ilynemű megkülönböztetésére, sem azon 
erkölcsi liatásra, melyet e törvény a gyermekekre és felnőt-
tekre tehet. Csak egy szempont volt irányadó : megalapitani 
e tv. cz. néhány pontja által a közös iskolát a katkolicismus 
rovására, ez megtörtént, de nemcsak a katkolicismusuak, 
hanem a hazai közerkölcsiségnek is rovására. Ily okozat 
előmozdítóját, ugy véljük, sokkal inkább felelősségre lehet 
és kell vonni, mintha itt-ott egy fináucz-müvelet, vagy poli-
tikai sakkkuzás nem sikerül ; ezeket könnyen jóvá leket 
tenni, azt, legalább is, hogy többet ne mondjunk, két nem-
zedék megsinyli, ha ugyan maga a nemzet egészen áldoz'a-
tul nem esik. 

Biztosak vagyunk benne, hogy legalább katkolikus 
részről, — ha nem fog itt ismételtetni a minister ur által, a 
mi az egyetemi bizottságban történt ; — igenis biztosak 
vagyunk, hogy, lia hithű katholikusok fognak az ígért bi-
zottságba meghivatni, ugy előttük a 38. t. cz. feletti vélemé-
nyezésben, épen az általunk is felemiitett közerkölcsi szem-
pont fog irányadóul szolgálni. A minister urnák kétségtele-
nül lesz alkalma akkor betekinteni azon mély erkölcsi rom-
lottságba, mely már is dul az ifjúság között, ámbár alig 
néhány éve, hogy nevezett tv. cz. fenáll. Lesz alkalma 
betekinteni a jövőbe, mely hazánkra készül, lia e tv. cz. 
tovább is életben fogna maradni ; de lesz alkalma egyszer-

smind, hogy az ország előtti felelősségének öntudatában 
helyre hozza az ország erkölcsösségén ejtett sebet, hogy oly 
törvényjavaslatot, illetőleg e törvénynek oly kijavítását 
kozza indítványba az országgyűlés előtt, mely párhuzam-
ban az ifjúság tudományos kiképeztetésével, az erkölcsösség 
emelésének is emeltyüjeül szolgáljon. Tőle fog a nyert fel-
világosítás után függeni, kogy fejtegetve a káros katást a 
párt, sőt az összes pártok előtt, melyet a 38-dik tv. cz. oko-
zott, megnyerje őket saját szándékának, mi, kogy ne sike-
rüljön, alig képzelhető. Szeretjük feltenni, hogy a minister 
ur igy fog eljárni feladatában, hogy állásának magaslatán, 
felelősségének öntudatában, nem fogja visszautasítani azon 
tanácsokat, melyek netán katholikus részről jönnének, ha-
nem meggyőződve, hogy a hithű katholikusok, a mily őszin-
ték, époly jó hazafiak is, tekintet nélkül a népszerűség tap-
saira, époly szivesen fogja azokat követni, mintka bármely 
rokonszenves oldalról jönnének. Ismételten előre is csak arra 
vagyunk bátrak figyelmeztetni őt : ne feledje ama felelősséget, 
melylyel az országnak, a közerkölcsösség tekintetében is 
tartozik. + 

IVémetot'xzríf/. A n é m e t p ü s p ö k i k a r n a k em-
l é k i r a t a . (Folyt.) Azon rendszabályok, melyeket az uj 
törvényjavaslatok a katholikus papjelöltek nevelésére s k i -
képeztésére nézve inditváuyba hoznak, egyedül ama fájdal-
mas törekvésnek köszönik eredetöket, a katholikus ifjúság-
nak, s különösen a katholikus papságnak vallásos nevelését 
meggátolni. A mit e törvényjavaslatok „nemzeti" nevelés-
nek mondanak, az semmi egyéb, mint antikatkolikus neve-
lés, semmi egyéb, mint az egyházi pályára hivatást érző 
ifjaknak folytonos szellemi megmérgezése, kivatásoknak el-
árulására, hitöknek elhagyására való csábitgatása. 

A gyermek-seminariumokra az egyháznak tényleges 
és természetes joga van. Ez intézetek, melyek az állami ka-
tóságoknak illetékes tanúbizonysága szerint, mindig kitűnő 
helyet foglaltak el a többi, hasonnemü intézetek közt ; igen 
gyakran az egyedüli ut és mód, melyeknek segítségével sze-
gény szülőknek gyermekei a tudományos pályára készül-
ketnek ; elnyomatások a katkolikus népnek jogait s érdekeit 
mélyen sértené, egészen eltekintve attól, hogy ilyetén eljá-
rás már csak azért is igazságtalan lenne, minthogy az állam 
maga egész hoszu sorát birja s tartja fenn a hasonló intéze-
teknek, melyekben fiatal emberek leendő katonai vagy 
polgári pályájokra, majdnem gyermelcségöktől fogva ne-
veltetnek. 

Elidegenitketlen joga továbbá minden társulatnak, oly 
tagokat, melyek a társulati alapszabályokat nem csak meg-
szegik, hanem egyenesen és nyíltan a társulat czéljai ellen, 
annak felbontására törekesznek, kebeléből kizárni. E jog 
nélkül egy társulat sem állhatna fenn. 

E jogot a katholika egyház is szokta gyakorolni, s kell 
kogy gyakorolja, ka mindjárt ritkán is, és mindig a szeretet 
szellemében. Feltűnő ennélfogva, hogy a törvényjavaslatok 
egyike arról értekezik, miszerint tilos, valakit azon irány 
miatt kiközösíteni, melyben polgári, választási jogot gyako-
rolta. Ily tilalomra már csak azért sincs szükség ; mert ezért 
soka senkit sem szoktak excommunicálni ; mintkogy az egy-
házi, büntető és fegyelmi törvény csak akkor jöketne ellen-
kezésbe az állami törvénynyel, ka az utóbbi a katkolika 
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egyház tagjait, ogyházok elleni fellázadásra esábitaná 
vagy ezt épenséggel meghagyná nekik. De ez a nyilt üldözés-
nek állapota lenne, s erre nézve kijelentik a püspökök, mi-
szerint ily körülmények közt kötelességeiket még akkor is 
teljesitenék, ha nem csak pénzbírságok, hanem még sokkal 
nehezebb büntetések is helyeztetnének kilátásba. 

Ennél fogva a püspökök az egyházi fegyelem minden 
ilyetén megbénítása ellen tiltakoznak, mely leginkább a 
püspöki joghatóságnak megszorításában nyilvánul. A püs-
pöki kar meg van győződve, miszerint e tekintetben is kö-
telességét, és az egyházi jognak szabványait mindig szem 
előtt tartotta; valamint arra nézve sem kételkedik, hogy 
bármely vétkező pap szivesebben vetendi alá magát azon 
igazságos, de szeretetsugallta büntetésnek, melyet püspöke 
szaband meg neki, semhogy az államnak, mint a törvényja-
vaslat mondja : „javára" történendő beavatkozását elfogadná. 

Mig e törvényjavaslatok egyrészt az egyháznak amaz 
elidegenithetleu jogát : kiközösítés, felfüggesztés, a hivatal-
tóli megfosztás s egyáltalán, fegyelmének érvényesítése által, 
tanát és hitéletét tisztán megóvni, minden kigondolható mó-
donelnyomni és hatálytalanná tenni iparkodnak ; addig más-
részt az államot, a legszélesebb mérvekben jogosítják fel arra, 
a papokat s a püspököket tetszése szerint hivataloktól meg-
fosztani. 

Erre az államnak nincsen joga. Mert valamint az egy-
ház sohasem pártolja azokat, kik a polgári s állami rend 
ellen vétkeztek, époly bizouyos, hogy az államnak nincsen 
joga, egyházi büntetéseket szabni, s valakit oly hivatalok-
tól megfosztani, melyeket ő nem adott neki. 

Az egyházi ügyek számára szerveztetni szándékolt, 
egfőbb állami bíróság semmi egyéb, mint egy lépés azon 
czél felé, a szabad és független katholika, azaz egyetemes 
egyházat szolgai, szabadságától megfosztott, épen nem ka-
tholikus államegyházzá alányomni. A' püspökök remélik 
azonban, hogy még ezen törvényszék elé állítva is époly nyíl-
tan és bátran fognak majd tanúbizonyságot adni az igazról, 
mint ezt nagynevű elődeik tették. 

„Végül legnyomatékosabban tiltakozunk a törvényja-
vaslatnak azon határozata ellen, melynél fogva a fegyelmi 
joghatóság csak belföldi, egyházi hatóságok által gyakorol-
ható, tiltakozunk pedig ez ellen, a mennyiben ez által az 
egyház fejének legfőbb joghatóságán csorba ejtetik." 

Az állam és az egyház közti békén alapszik mindket-
tőnek felvirágzása. A püspökök, a papság és a katholikus 
nép sem nem államveszélyesek, sem nem türelmetlenek, s 
csak azt az egyet kérik, hogy békében hagyják őket hi tök 
szerint élni ; valamint másrészt el vannak határozva arra is, 
ebbeli szent jogukat bátran s állhatatosan, minden becsüle-
tes eszközök által megvédeni. Eunél fogva a püspökök még 
egyszer kérik a kormányt, térjen le azon útról, melyen békét 
s áldást nem, de csak végtelen zavart s nyomort hozhat a 
hazára ! (Vége köv.) 

Amerika. A k a t h o l i k a e g y h á z n a k m i n d -
i n k á b b i f e l v i r á g z á s a oly tény, melyet legújabban, 
egy bizonyára nem részrehajló tanú, az „Augsb. Alig. Zei-
tung"-nak egyik levelezője, „Uti Emlékek az Egyesült 
Államokból" czimü, egyéb részleteiben is felette érdekes 
müvében nem csak emlit, de különösen ki is emel. 

Miután elbeszélte volna, hogy Greeley, a nem rég meg-
halálozott elnök-jelölt, mindamellett, hogy maga protestáns 
volt, leányait, oly czélból, hogy jobb nevelésben részesüljenek 
(sic !) katholikus apáczáknál neveltette, ekként folytatja : 
„Valamint a terrehaute-i és san franciscó-i szép főtemplo-
mok, és az, ugyancsak San Francisco városában levő, sz. 
Patrik tiszteletére emelt templom, még inkább pedig S. Louis 
városának, ,az amerikai Rómának' gyönyörű templomai 
arról tanuskoduak, hogy azon egyház, mely ily templomok-
kal bír, nem csak gazdag, de eléggé ügyes s tapintatos is, 
azokat a lehető legszembeötlőbb helyekre állítani ; — ugy 
másrészt a St. Mary nevü, jezsuiták által, 1848-ban alapí-
tott gyarmat, a kansasi territóriumba, tekintélyes rendhá-
zával, kertjeivel, szellőivel és dohányültetvényeivel ; vala-
mint a gyönyörű fekvésű, s azért joggal ,Tlie beautiful' 
melléknevet viselő San José városkája melletti, gazdag 
,Académie des soeurs de Notre-Dame' azt mutatják, hogy 
a katholika egyház még ma is egyik hatalmas tényezője a 
polgárisodásnak, melyet e vidékeken nem csak megalapí-
tani, nem csak terjeszteni, de állandósítani is tud. Nem hi-
szem, hogy találkoznék ember, bármely hitfelekezethez tar-
tozzék is, a ki ezért ezen egyházra irigykedni tudna, vagy 
ekként szerzett dicsőségét kisebbitení iparkodnék . . . 

Eddig józanul beszélt a mi emberünk ; de mintha meg-
bánta volna, mindjárt a következő sorokban ekként önti ki 
protestáns — türelmét : 

„Nem lehet csudálni, ha az amerikai nép, tekintve 
azon nagy befolyást, melyet a katholikus papság hitfeleire 
gyakorol, félni kezd attól ; annál inkább, minthogy e pap-
ság, liiveinek vezetésében s együtt tartásában serényebb és 
ügyesebb bármely más felekezet papságánál." 

S valamivel alább : „Az amerikai népnek ezen bizal-
matlanságát a katholikusok iránt még azon körülmény is 
fokozza, hogy ezek legújabban az iskolai alapnak, a külön-
féle felekezetek közti elosztását sürgetni kezdik, mi az első 
lépés lenne felekezeti iskoláknak megalapítására, ez pedig 
viszont az államnak az egyháztóli elválasztásának elvével 
éles ellenmondásban áll" — ! ! 

Mintha csak európai ember beszélne, oly zavart eszme-
menet. Mindig és mindenütt az egyháznak az államtóli elvá-
lasztását sürgetik; de ahol az egyház, kényszerhelyzetbe 
szorítva, ezen elvet, amennyire lehet, a maga javára fordí-
tani igyekszik, ott megbokrosodik a liberális ész, s két sor-
ral alább tagadja, mit fentebb állított. Egészen, mint ná-
lunk ; mindenki számára létezik jog és törvény, csak a ka-
tholicismUá számára nem ! 

IRODALOM. 
9. Előfizetési felhívás Leroy Lajos abbénak : „A Történe-

lem, Katholikus Bölcsészete", vagy a nemzetek Krisztusért és 
egyházáért czimü müvének II. kötetére. Fordította a pesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 

Munkálataink karminezhatodik folyamát ajánljuk pár-
tolóink szives figyelmébe. 

Mióta történettudósaink meg szokták a történelmi té-
nyek kutatásánál Hegel és Sehelling cynikus elveit venni 
zsinórmértékül, nagymérvű megoszlás támadt a történettu-
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domány széles mezején. — A természetelviség barátai a le-
folyt eseményeket — kizárva azokból Istent, gondviselést, 
erényt — egyedül a véletlen játékának mondják, melyek 
mint ilyenek minden egyéb criteriumon alul állanak. Ez a 
modern történelmi fatalismus. — Mások mindenütt élesen 
kitetsző czélirányos tervszerűséget fedezvén fel a történelmi 
eseményekben, s azt Isten ujja világos nyomának állitván, 
biztos okadatolt eredményre jutnak a történet zavaros tárhá-
zában. Ez az isteni terv történeti elmélete. 

Leroy az utóbbiak szellemében szent Ágoston és Bossuet 
nyomán elvitázhatlan tényként kozza le főelvét : mindenek 
Krisztusért. Krisztus a világtörténelem központja, létoka 
az erkölcsi világrendnek. A történet változatos, sokszor be-
láthatlan, rejtélyes eseményei ama fényes világító toronytól, 
— Krisztustól — nyernek tiszta fényt. — Ezek szerző fő-
eszméi, melyeknek alapján áttér a II. kötetben az ó-kor 
károm colossalis birodalmára : Perzsia-, Görögország- s Ró-
mára ; kijelöli a megváltás nagy müvének előkészítésére ne-
kik kiszabott tért ; felemlíti a három nemzetnek, a kitűzött 
szerep hivatásszerű betöltése következtében be állott közjólé-
tét s világhírű dicsőségét ; mig végre e szerep elhagyása foly-
tán, e nemzeteknek már az iklett ó-szövetségi látnók meg-
jövendölte bukását, s Krisztus nagy földi országa elől hát-
térbe szorulását. 

E mű tartalmi becsét illetőleg Marinelli, santorini püs-
pök igy nyilatkozik : '„Kötelességemnek tartom, mint katho-
likus és mint püspök kifejezni ön iránti kálám és csodálko-
zásom ösziute érzelmeit, azon fontos és kitűnő szolgálatokért, 
melyeket nagyszerű és a maga nemében egyetlen müve a 
vallás- és társadalomnak tenni hivatva van." — Előadására 
nézv.e találóan mondja Lacordaire atya : „Irályát liatározott-
és szabatos-, komoly- és behatónak találom." 

Ezek után előnyös szolgálatot véltünk teketni e téren 
kopár egykázirodalmunknak e műnek koui nyelvünkre át-
tétele által. 

A körülbelül 20—25 ivnyi iL kötet árát szives párt-
fogás reményében 1 frt. 50 krra szabtuk. Mindkét kötet elő-
fizetési ára 3 frt. A mű cz évi junius lióban fog megjelenni. 
10 megrendelt példány mellett egy tiszteletpéldánynyal 
szolgálunk. Kelt Pesten, II. bizottmányi gyűlésünkben jan. 
29-én, 1873. A pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 

iskolájának ez évi tagjai. 
10. Megjelent s bekiildetett: „Uj Magyar Sión" egyház-

irodalmi folyóirat. Szerkeszti Zádori év.-János. Negyedik 
évi folyam. Januári füzet. Tartalom : Feladataink. Tanul-
mány, (Dr. Zwerger János, seckaui püspök : „Die Yolks-
sckule in ihren Beziehungen zur Familie, Kirche und Staat" 
czimü munkájából) Várnaitól. Müncheni reminiscentiák, 
Maszlaghy Ferencztől. Ujévnapra, Békesy Mihálytól. A 
Bold. Szűz megjelenései Elszászban, Maszlaghytól. A keresz-
tény hit győzelme, Erődy Dánieltől. Büchner a vallásról, 
Sólymostól. Ó-szövetségi kőokmányok, Répássy Jánostól. 
Irodalom. Művészeti dolgok. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— A mélt. és főt. egri főkáptalan, a mult évben egy-

házmegyei czélokra, nevezetesen: a nyugalmazott egykáz-
megyei papok javára, további a kápláni fizetések javítására 
és a kántortanítók felsegélésére egyenkint 1000, összesen 
3000 frtot oszt. ért. ajánlott fel, melykez érsek ő nagymél-
tósága, különösen az utóbbi két czélra, saját pénztárából 
2000 frtot adott. Mult hó 16-án tartott tanácskozmányában 
a mélt. és főt. káptalan ezen segélyösszeget a jelen évre is 
megajánlotta, sőt ezenkívül a szegényebb sorsú plébániák 
felsegélésére szintén 1000 frtot ajánlott meg, ugy kogy a fő-
káptalan a jelen évben 4000 frttal fog az egyházmegye szük-
ségleteinek fedezéséhez járulni. — Hasonlólag érsek ő Nmél-
tósága egykázmegyéje róm. kath. népiskoláinak felsegélé-
sére 5450 forint oszt. ért. örök alapítványt tett le, s kezelé-
sével a főkáptalan felügyelete alatt levő egyházmegyei aj ta-
tos alapítványi hivatalt bizta meg. (E. E. K.) 

— Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök ő Mlga a 
szegényebb sorsú káplánok fizetésének javítására ezer frtot 
utalványozott, azonkívül Beszterczebányán a leánynövelde 
és iskola épületének, részint bővítését, részint újból való 
felépítését határozta el. (M. P.) 

— O szentségének, a mult évi decz. 23-án tartott allo-
eutiója sokkal fontosabb okmány, semkogy azt utólagosan 
is ne közölnők, mihelyt az eredeti szövegnek birtokába ju -
tottunk. Lapunk mai száma vezérczikk gyanánt hozza. 

— Nem igaz, hogy ő szentsége az újonnan kinevezett 
olasz püspököknek megengedte volna, a kormányi exequa-
tur-t kikérni. 

— A porosz protestáns hittanulók feliratot készítenek 
az alsókázkoz, melyben a Falk-féle törvényjavaslatok azon 
része, mely a végzett hittanulóktól egy különleges állam-
vizsgát követel, mint becsületükben gázoló ellen tiltakoznak, 
mintha a hittanulók kanyagabbak volnának, s azért nagyobb 
ellenőrzésre szorulnának, mint más karok tanulói. 

— A zsidók száma Ausztriában és egyáltalán Német-
országban „örvendetesen" növekszik. Bécsben már 7 lakosra 
1 zsidó esik ; Pesten még több. „La Renaissance" czimü 
franczia lap örömmel jelenti ezt olvasóinak, mint biztos j e -
lét annak, hogy ezen államok anyagilag és erkölcsileg tönkre 
mentek. 

— A koblenczi „ókatkolikusok" a tartományi kor-
mánykoz, illetőleg a főkadparancsnoksághoz intézett azon 
kérelmökre, hogy az ottani katonai templom engedtessék át 
nekik, elutasító választ kaptak. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 331 ft. 85 kr. és 37 db. cs. kir. arany, 
1 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. kettős tallér, s 1 db. 
ezüstforintos. 

A pesti kir. közp. papnöveldének elöljárósága s nö-
vendékei : 
Dr. Röder Alajos, apátkanonok és papnnöveldei kormányzó 
ő Nagysága 2 db. cs. kir. arany. 
Zsikovios Ferencz cz. kanonok és aligazgató . . . 1 ft. 
Czibulka Nándor lelkiigazgató 5 ft. 
Dr. Stanczel Ferencz tanúim, felügyelő . 1 db. cs. k. ar. 
Breznay Béla tanúim, felügyelő 2 ft. 
A kp. papnövendékek 23 frt. 54 kr. s 1 db. régi húszas. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A liberalismus s a Szent-Vincze-egylet. 
— Rövid uti jegyzetek. — A katholicismus iskolája. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A liberalismus s a Szent-Vincze-egylet. 
Főpásztorom kegyéből, saját, elég megfonto-

lat lan kérésemre, egy oly plébániára helyeztettem 
át, melyet előbb nem lát tam soha, hol számos ex 
omni genere rendetlenség mellett, több mint 100 
lélekből álló czigány-gyarmat, felette súlyos, lelki 
gondozása jutott szomoritó osztályrészemül, — hol 
tehát a szó szoros értelmében teljesedett ra j tam ke-
gyes főpásztorom azon bölcs megjegyzése : „Te 
zsákban macskát veszesz !" — Ide jővén, felfogtam 
csakhamar helyzetem nehézségét, és habár nem 
egyszer tettem magamnak azon nagyon is megér-
demlett szemrehányást : ugy kell ; miért kérted sze-
rény állomásodat egy másikkal, főleg egy nem is 
ismerttel, cseréltetni fel, —de azért, hála a jó Isten-
nek ! nem csüggedtem el. Tennem kell, és fogok is 
tenni mindent, ami csak a jó Isten kegyelme által 
támogatott gyengeségemtől kitelik : ez volt szent 
elhatározásom . . . 

Eközben egy kis szépirodalmi czikk akadt, 
egészen véletlenül kezeimbe, melyben a liberalis-
musnak egy remek tollú előharczosa, ugyancsak a 
kath. papságnak ront, szemére lobbantva, hogy 
mig a kath. papok Ázsia, Afrika, Amerika, és Óce-
ánia pogányait a ker. hitre téritgetik, honn, a fél-
vad czigányokon civilizátori hatalmukkal épen 
nem tesznek kísérleteket. Bravo, megvan ! gondo-
lám magamban, vagy tán fel is kiálték örömöm-
ben ; irok e nemeslelkíi, az elhagyatott czigányok 
ügyét oly meleg érdekeltséggel felkaroló, irodalmi 
hősnek, és befolyásos, országgyűlési képviselőnek, 
elmondva neki, magyar szivem teljes őszinteségével, 
hogy én szegény czigányaimnak forrón óhajtok 

lenni civilizáló missionariusa ; de hol alig l1/2 • öl-
nyi gunyhóban 6—8 személy, csaknem egymásnak 
hátán lakik, — hol a félmeztelen czigányfiut az 
iskolába be nem fogadhatom : ott minden civilizátio, 
értem a ker. hit-erkölcsön alapulót, hahogy ma-
gamra hagyatom, lehetetlen lesz. 

E falunak csupán 527 kath . lakója s ezek közt 
csak két gazdája van ; a többi mind zsellér, béres, 
és — száz lelket meghaladó czigány-colonia, ugy 
hogy ily rettentő szám- és bir tokaránytalanságban, 
nem hiszem, hogy az országban egy másik czigány-
telep találtathatnék. Igaz, egy szép lelkit kath. gróf 
is lakik i t t ; de miután ő csak alig hat éve vett 
itten birtokot, és annak kellő felszerelése tömérdek 
kiadásába kerül ; miután Ő továbbá igen-igen szá-
mos jótéteményei mellett, három év előtt r i tka főúri 
kegyességgel nekünk iskolául szép beltelken álló 
házat , s annak átalakitására mintegy 300 f tnyi se-
gélyt adott, a tanitó jobb ellátására pedig évenkinti 
150 frtot ajánlott fel: lehetetlen volt e nemes lélek-
hez a kiál lhatlan szemtelenség jogos vádja nélkül, 
a czigányok ügyében is petitionálnom. 

í r tam tehát annak az országszerte ismert fér-
férfiunak, a legszivélyesebb bizalom és a legkivá-
lóbb tisztelet őszinte hangján, detailliroztam előtte 
nehéz körülményeimet, s ezek, és felszólalása alap-
ján kértem pártfogását, vagy legalább bölcs taná-
csát, elhagyatott czigányai ügyében. E lépésemről 
derék grófomat is értesitettem, ki örömét fejezte ki 
eljárásom felett, és velem együtt , a nemes feladat 
iránti közös érdekeltségből magyarázható kíváncsi-
sággal várta a forrón óhajtot t feleletet. „De fog-e 
a jó ur nekem felelni?" kérdem aggódva a nemes 
grófot. „Ah, az kétséget sem szenved, hogy felelni 
fog!", vol ta loyális főnemes, nagyon természetesnek 
látszó válasza. 

Vártam e feleletet heteken, hónapokon át, de 
az csak nem jött . Ú j ra irtam tehát, meg nem tört 
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bizalommal, s akkor tollamat tán nem is t intába, 
hanem szivem vérébe mártottam be, esdve, kérve a 
befolyásos urat, hogy ne hagyjon el, — tekintse 
Őszinte honfiúi szeretetemet, és ne nézze bennem a 
kath. papot, hanem a hazám szebb jövőjeért lel-
kesülő magyart . De, fájdalom, minden hiába volt : 
a magyar czigányok ügyében oly lángbuzgalom-
mal felszólalt remek irodalmár és képviselő mélyen 
hallgat három éven át, s e bölcsen kényelmes hall-
gatása megtörte teljesen bizalmamat, és pedig nem-
csak azt, melyet szavai után, nemesnek hit t szivébe 
helyeztem, hanem azt is, melyet gyanút lan magyar 
szivem a liberalismus egyik-másik törekvése iránt 
táplált . — Ex uno, eoque principe, disce omn.es ! 
gondolám nem egyszer magamban, a megcsalt, 
kigúnyolt , az arczul vert bizalom sajgó érzetével. . . 
Az „omne trinum perfectum" alapján még egyszer 
kívántam irni neki ; de a végleg megtört bizalom 
legfelebb csak keserű igazságokat Írhatott volna, s 
ezt tenni nem akartam, tudván, hogy ennek, ha 
leendett némi sikere, azt valószinüleg sem én, sem 
paptársaim meg nem köszöntük volna. í rom tehát 
a harmadik levél helyett e szerény felszólalásomat, 
a kedves Religio1 tisztelt olvasóihoz, és a nagy 
liangu, de — vagy tán ép azért — belül tiros libe-
rálisok helyett, fordulok az ultramontánokhoz, nem 
azonban czigányaim ügyében, hanem ez ügyből 
kiindulva, a „szent-Vincze-egylet"-nek, a nemtelen 
liberalismus: e keresztény, nemes ellenesének, ma-
gasztos érdekében. 

A sz.-Vincze-egylet a kereszténységnek, az igaz-
ságnak liberalismusa. E szónak ,liberális' eredeti je-
lentése: bőkezű, adakozó, tx-opikus értelme pedig: sza-
bad emberhez illő, becsületes, tisztességes. (Mit gon-
dol kedves szerkesztő ur; megérdemli-e ezen szép ne-
vet az én nagy hangú, de a kenyértörésnél teljesen 
némává lett czigány-protectorom? . . .) Vegyük bár-
melyik érteményt, a sz.-Vincze-egylet a 'valódi libe-
ralismus nevét a legteljesebb joggal érdemli meg. 
Ez egylet t . i. oly testvérület, melybe ker. erköl-
csös férfiak és ifjak azon nemes czélból lépnek, mi-
szerint az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, 
felkeresve a szegényt saját lakán, gyakorolják, s igy 
egymásra hatva a keresztény életben, az igaz, jó és 
örökszép utáni törekvésben, mindinkább gyarapod-
janak. A sz.-Vincze-egylet tehát a nemes adakozás-
nak és a szabad emberhez illő, valódi becsületességnek 
praegnans kifejezése, és igy a szónak legszebb, leg-
szorosabb értelmében, liberalismus, ellentétben azon 
hamis, hazug, képmutató liberalismussal, mely so-

kat , sokkor gyönyörűen beszél és ir, de keveset, 
sőt nem ri tkán épen semmit sem tesz ; mely sokat 
igér, de fájdalom, keveset, sokszor semmit sem ad. 
Valóban joggal kérdezhetjük korunk e libéralisait 
a könyvek könyvének azon nagyon rájok illő sza-
vaival : „Ha öcsénk vagy hugunk mezitelenek, és 
szűkölködnek mindennapi élelemben, mondja pedig 
valamelyitek azoknak: menjetek békével, melegedje-
tek meg és lakjatok jól, — de nem adtok nekik testi 
szükségre valókat, mit hasmáit asl (Sz. Jak . , 2, 15. 
16.) De verbis, quantum vis; sed parum operis : 
ez a világ liberalismusa! Az idő követélményéül 
tekinthető ennélfogva a sz.-Vincze-egylet, mely a 
ker. libex-alismus isteni szerzőjének szent példája 
utáxx életfeladatául tűzi ki : facere et docere. 

Ez egylet a 89-diki elvek, s az ezen elvekből 
született álliberalismus elleni, nemes küzdelemből 
ex-edt, melyet a jeles Ozanam Fxigyes, párisi világi 
tanár , kezdett meg azon czélból, hogy Páris latin 
negyedében (quartier latin, külváros,) az anyagi 
nyomorx-al együtt , a lelki nyomoroxi is segíthessen. 
A kezdet igen parányi volt, mint általában az Isten 
országának minden müve ; de a katholikusok fel-
fogták az idő e követelményének nagy fontosságát, 
a sz.-Vincze-egylet köztük csakhamar szép virág-
zásnak indult, ugy hogy ma az egész világoxx, még 
Afrika legdélibb part jain is, elterjedve van ; — 
1870-iki bevétele 3,836,042 frankot tett , kiadása 
pedig 2,967.701 frankra ment, és jelenleg mintegy 
3000 fiókegyletben működik az emberiség valódi 
áldására. ') (Folyt, köv.) 

Rövid uti jegyzetek. 
(Fo ly ta t á s . ) 

Az Elbe, melynek vizét már Csehországban is gőzösök 
szeldelik, Hamburgnál, a naponként kétszer visszatérő da-
gály által, a legmélyebb járatú hajóknak is lehetővé teszi, 
hogy a három Hansaváros e legkiválóbbikának közvetlenül 
falai alatt kiköthessenek. Ha nem láttuk volna is az „Elbe-
höhe" dombjáról, és az évről évre szaporodó és táguló kikö-
tőkben, az árboezok sürtt erdejét, és a vizi jármüvek min-
den nemeit és alakjait, egész a legnagyobb fénynyel, és czél-
szerüséggel felszerelt személyszállító gőzösökig, melyek a 
közlekedést az uj világgal fentart ják; elkinnők, kogy Ham-
burg, London és Liverpool után Európának legjelentéke-
nyebb kereskedő városa. Élénk lehetett e hely már akkor 
is, midőn az éjszak nagy apostola, Ansgar jár t e tájakon, de 
ka ma az Adolf-téren, a déli órákban szemlélné a sürgő, 
forgó alakokat, kik Mammonnak áldoznak, alig hinné, hogy 
keresztények között van. A tőzsdék az európai főkereskedő 
kelyeken, a fővárosokban monumentális alakokat öltenek, 

*) A „Jakrbücher des Vereins" czimü, 1872-diki füze-
tekben Magyarországból csak Sopront találtam feljegyezve. 
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és ha, mint egykor Isten tágas házait, ugy ma az üzérke-
désnek hajlékait gazdagon feldiszitik, nem mondhatjuk, 
hogy ez korunk főirányával ellenkezésben állana. 

Nem mondhatunk sokat Hamburg (protestáns) templo-
mairól. A tőzsdétől nem távoli, szabad téren álló, Miklos-
temploma, az 1842-ben pusztitott, nagy tűzvész után a 13. 
század góth atyljében épült, 86 méter hoszu és 45 széles. A 
templom egész belső diszét egy márvány oltár, szószék és 
kereszkut képezi. Az innen délkeletnek, a nagy csatornán 
tul fekvő Kataliu-templomban, egy müncheni, Overbeck 
rajza után készült üvegfestmény, mely Krisztust tanítvá-
nyaival ábrázolja, vonja magára a látogató figyelmét. A 
tőzsdétől, Hamburg e központjától éjszakkeleti irányban, 
szintén szabad téren áll a Pétertemplom, mely a tűzvész 
után 14. századi góth stylbeu épült. Gránitoszlopai állitólag 
a régi, hamburgi dómból származnak. Aki Drezda s München 
műkincseit szemlélte, az a művészet és tudomány tekinteté-
ben szegény, kereskedő városban nem sokat fog találni. 

A képző művészeteknek (1863—69) emelt,Kunsthalle' 
alig érdemel felemlitést, de akik állatok kedvelői, azok a 
Dammthor-on tul fekvő, zoologikua kertben és aquariumban 
e nembeli elsőrendű gyűjteményekben fognak gyönyörköd-
hetni. Hanem hát az olvasó Hamburgról katholikus szem-
pontból is szeretne valamit tudni. Idibus Maji 834-ben ala-
píttatott az érsekség, melynek joghatósága az alapító levél 
szerint : „Groenlandia, Holfinglandia, Islandia, Scandinavia" 
országokra kiterjesztetett, és mely még szent Ansgar korá-
ban a brémai egyházzal egyesittetett. Ma az egykori katho-
likus dicsőségnek alig maradt árnyéka. A reformatio már 
1529-ben ülte diadalát e városban, melynek 270,000 lakosa 
között, álig van 6000 katholikus, kik „az éjszaki miaaiók"-ba 
vannak bekebelezve, és az osnabrűcki főpap joghatósága alá 
tartoznak. Történt ugyan, ha nem csalódom, 1839-ben k i -
sérlet oly czélból, hogy az éjszaki missiók apostoli helynö-
kének széke újra ide helyeztessék, de az illető kormányok 
ebben a hamburgi püspökség előőrsét szemlélvén, vele min-
den közlekedést megtiltottak, mire visszaállott a dolgok az-
előtti rendje. 

A ki Hamburg egyik fénypontján, a három oldalról 
palotaszerü magán- és vendégházak által környezett „Bin-
nen-Alater41-en egy kia csavargőzöare száll, a külső Alster 
vizének partjain egy pár szép pontra talál, és meggyőződ-
hetik arról, hogy a tőzsde emberei nem kímélik a pénzt ott, 
hol, mint például az uhlenhorati nyaralókban, kényelemről 
van szó, és fitogtatni is lehet. Nem akarjuk egyébiránt elhall-
gatni azt sem, hogy a város jótékony intézeteit, kórodáit, 
árvaházait, melyekre, mint mondják, évenkint szép össze-
geket ád, valamint a ,Seemanshaus'-t is, hol foglalkozás 
nélküli tengerészek olcsó áron ellátást, az elaggottak és te-
hetetlenek menhelyet találnak, nagyon dicsérik. 

Miután a vaspálya, mely Hamburgot Brémán át, Oana-
brückkel rövid időn egyenes összeköttetésbe hozandja, még 
el nem készült, Németalföldre szándékozván innen, Hanno-
verán át kellett mennünk. Az ut Harburgig gőzhajón, on-
nan vaspályán vezet, és ki reggel indul, délben a porosz 
tartománynyá lett királyság fővárosában lehet. Köztudo-
máau, hogy a világtalan fejedelem és uralkodó családja még 
mindig birja a hü hannoveraiak szeretetét és ragaszkodását, 

melyet a nép nem egyizben tüntetőleg tanúsított. Ha nem 
láttam volna is, miszerint a kirakatokban György király éa 
családja tagjainak arczképei között, és mellett itt-ott az őt 
trónjától megfoaztott hódítónak képe csak kivételesen szem-
lélhető, mégis elhinném, amit a nép dynaatikua érzelmeiről 
hallottam éa olvaatam. Nem ia olyan portéka ez, hála Iaten-
nek, még ma aem, amin a nép zömében oly könnyedén, né-
hány liberália azólamért túladni hajlandók. 

A Leine folyam két part ján fekvő, éa ma már nyolcz-
vanhét ezernél több lakoat számláló vároa túlnyomóan pro-
teatana. Templomai nem aok kiválót mutatnak fel. A 17. szá-
zad egyik fénycsillaga, ki önvallomása szerint már gyer-
mekkorában iamerte Ariatoteleat, éa a acholaaticuaoktól sem 
idegenkedett, ki oly őazintén óhajtá a kereaztény egyházak 
egyeaüléaét, alángelméjü nagy bölcaéaz, Leibnitz itt, a Neu-
atädter templomban találta nyugalmát. Elég az őt ismerő-
nek az egyazerü félirat : ossa Leibnitzii. Nem mesaze innen 
a vároanak mármár szélén, azabad téren áll egy katholikua 
templom. Mióta XII . Leo „Impenaa Romanorum Pontificum" 
kezdetű bullájával, a IV-ik György királylyal kötött, de 
1828. óta caak részben életbe léptetett egyezményt kihir-
dette, a még inkább, mióta a kölni események folytán a ka -
tholikua öntudat szélea Németorazágban hatalmaaau kezdett, 
réazint ébredezni, részint erősödni, megindult itt ia a munka, 
ha nem a meglevőnek terjesztéaére, legalább annak azilár-
ditására. A királyi palota, mely 1817-ben nagy réazben á t -
idomittatott, az utóbbi időben az uj német caáazár azámára 
berendeztetett. Az udvari kápolna oltárképe a felfeszitést 
ábrázolja, éa Cranach Lukács müve. A Waterloo-téren „a 
Waterlooi győzőknek a háláa haza" oszlopot, éa a hannove-
raiak vezérének, Allen grófnak szobrot emelt. Erneazt Agoat 
emlékazobra a fejedelmet huazáröltönyben mutatja. A mu-
aeumban levő terméazettudományi gyűjteményeket azakértők 
dicaérik, a történetiek különösen gazdagok kereaztényaég-
előtti régiségekben. Tervünkben csak egy fél nap levén 
Hannoverára azánva, az éji vonattal tovább aiettünk, legkö-
zelebbi czélunk, azon sajátaágos alkotású orazág felé, melyet 
a csatornák éa azélmalmok hazájának bátran lehet nevezni. 
Korán reggel léptük át a hollandi határt, éa 9 óra tájban 
már Utrechtben, azon földön, hol egykor a Frieaek között 
azent Willibrord alapított egyházat, éa a németek nagy 
apostola, azent Bonifácz is hirdette latén igéjét. 

(Folyt, köv.) 

A katholicismus iskolája. 
,,Csak jó neveléB, jó társaság és tapaszta-

lás teszi az embert emberré." 

Utazók látnak még moat ia a azyriai aivatagokon né-
mely omladékokat. Hol van dieaőaéged a hatalmad fénye, te 
hajdankori, büazke Babylon ! Miért nem retteg most már ha-
talmadtól éa dicsőaégedtől az egész kelet földe ? ! Hova let-
tek börtöneid, — aötét tömlöczeid, melyekben egykor 
Juclaea az ő azabadaágát azomjuhozta ? Hova tűntek kéj— 
kerteid, hol a azivbe ocsmány azerelem, azzal együtt a gond, 
gyötrő nyugtalanság, hiu remények, kétely a kínzó habozás 
is, azövetkezve féazkelték be magokat. Karöltve tomboltak 
itt minden kinoa fájdalmak a azivekben, épen ugy, mint a 
vadon romdüledékeiben arí ormadarak. 
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Hát Sidon és Tyrus, a hajdankor ama fényvárosai, hol 
vagytok ti ! Hol vannak vásáraitok, liol gazdaságtok, mikről 
nemzetek oly csudálkozva beszéltek ? Nincs senki, a ki azok 
palotáiról, kastélyairól, kajóhadairól s hadfiairól többé szó-
lana ! ! Harasztos dombok emelkednek Chaldaea sikjain, ösz-
szedült téglafalak maradványai mutatják az Isten ujját ! 
Kigyók lappangnak a kitvány bokrokban, s ragadozó álla-
tok lesik konczukat a düledékek árnyában. Ime ! kedves 
olvasóm, ez mai nagysága, a kajdankori, katalmas és félelme-
tes Babylonnak ! 

Ily sors érte a szentföld fejét — Jeruzsálemet is, kol 
Sionban Dávid hárfái dicsérték Jehova nagy nevét, kol a 
bölcs király, a kires Salamon trónja körül a kelet minden 
drágaságai ragyogtak. Szerte szóratott e város népe, mint 
széltől e pelyva ; JRóma kormánypálczája is ekkor emészté a 
bujálkodást, pazar fényűzést, az emberi méltóságot porba 
sújtó mértéketlenséget, egész hatalmával ! 

Mi buktatta meg e nagy városokat, mi adta nekik az 
örökkétartó lialálos döfést? Ime, kalljátok meg, mit e kér-
désre, szomorú válaszunkban felelünk. 

Ez sorsa az olyan államnak, hol a vallásosságra, a jó 
iskolákra s nevelő intézetekre, és a jó erkölcsökre kevéssé, 
vagy épen semmit sem ügyelnek ; kol az ifjúságnak, a fiatal 
polgárnak, szabadság adatik a vallást az erkölcsöket és az or-
szág törvényeit feszegetni, kicsúfolni, s egyáltalán meg-
vetni ; kol — irtózik lelkem ki is mondani ! — a bujálko-
dás s mértékletlenség, az anyák vétkes elpuhultsága által, a 
gyermek szivébe beoltatik ; kol a gyenge szüzek, a virágzó 
honleányok eltörpülnek, és rosz nevelésben részesülnek ; liol 
a kelyett, kogy a némberek polgárleányokká képeztetné-
nek, mindenféle kificzamitott nevek tulhalmozásával dá-
mákká teremtetnek ; hol — a helyett, hogy az asszony a 
házi erényekben gazdagodnék, — tűzhelyén kivül keresi 
vétkes gondolatainak kivitelét. 

Itt az idő, még talán nem késő, tegyjiik boldoggá szép 
Magyar hazánkat. Ha annak jólétét, boldogságát akarjuk, 
gyámolitsuk azt iskoláink s nevelő-intézeteink — nem ferde, 
hanem bölcs rendezése által. 

Tegyen kiki annyit, amennyit teket, annyit, a mennyit 
a kaza saját józan polgáraitól, a tanügy terén méltán meg-
várkat, sőt követelhet. — Ne gondoljátok azt, miszerint a 
nemzeti nyelv maga egyedül elég arra, kogy a kaza boldog 
legyen ; tennetek kell férfiak ! mert csak igy lehettek e kaza 
nemes fiai. 

Oh, bárcsak a jólét gyorsan haladna előre ! Igaz ugyan, 
hogy némelykor egy ép, egészséges eszme, amint az az agy-
ban megszülemlik, azonnal áthatva az emberek kedélyeit, 
mint már testté vált ige mutatja életjeleit ; de, sajnos ! ta-
pasztalatból tudjuk azt is, kogy a legszentebb eszmék is sok-
szor, de igen sokszor kajótörést szenvednek, nem segittetnek, 
s nem pártoltatnak ; pedig épen azok által nem, a kik szent 
hivatásuknál fogva is köteleztetnének azok védelmére ész-
szel és tettel föllépni, tanácscsal és magyarán kimondva : 

kalácscsal is gyámolitani. 
Ugy van uraim ! Katkolikus gyermekeink, ami egyet-

len reményeink testi és lelki neveltetése felülről történjék, 
onnan kormányoztassék, és onnan segittessék. Tisztelet és 
becsület a kivételeknek ; de vannak egyes kelyek, széles e 

hazákban, a hol az illetékes elöljárók pártoló kezöket és 
szemöket elforditják katkolikus iskoláinktól, s a kelyett, 
kogy azt a törvény kivánalmai szerint fölszerelni és annak 
tanitóit illő fizetéssel ellátni iparkodnának, neki dobják azt 
a már arra ásitozó és azt elnyelni kivánó világ-
nak, tegyen az vele, amit akar ! De kogy nagyjaink eme kö-
zönyössége mit kozand szegény, árva, katkolikus iskoláinkra, 
azt a jövő, siralmaspanasz hangon fogja hirdetni ! 

Tizennyolcz század előtt szent vallásunk szerzője csal-
katatlan egyháza mellé csaíolá az iskolát is, hiszen ő nem-
csak főpap, de egyszersmind főtanitó is — mester — volt. 
Ki az tehát, a ki meri kezét a katkolikus egykáz gyermeke 
— az iskola — ellen oly vakmerőn és jogtalanul felemelni ? ! 

De még azt is méltáu és joggal kérdezzük : ki az, a ki 
az anya emlőjén táplált magzatot átadja valamely mostoliá-
nak, kogy annak rideg karjai között hova hamarabb végezze 
siralmas életét ? ! „Qui habet aures audiendi, audiat !" 

Ezek után azt mondjuk, kogy a katkolicismus iskolá-
jában nyer az ifjú világos és megnyugtató tanitást az em-
beri természet, felette fontos kérdéseiről; a katkolicismus 
iskolájában taníttatik a többi, életbe vágó tudományok élén 
ama vallás, mely egy és páratlan a maga nemében, a mely-
nek ép fcnállását oly számos és katalmas ellenségei daczára 
is, tizennyolcz század hirdeti, renditlietleuül. Keressen valaki 
magának oly iskolát, a melyben oly tudomány hirdettetik, 
mely a vad népek őserdeibe is elhat, hogy ott, — a hol még 
csak nem régen dőzslakoma mellett embervér párolgott, — 
hogy ott mondom, oltárt állítson, és szeretet által a nyers 
sziveket meglágyítsa és uj boldogságra ébreszsze. 

Tekintsetek bele az évkönyvekbe, és nézzétek a ka-
tkolikus iskolák működését., és aztán Ítéljetek ti meggondo-
latlanok, váljon megvetésre méltók-e azok, vagy pedig fel-
magasztaltatásra ? ! A katkolicismus iskolája az egész embert 
elfoglalja, annak minden tekotségét, kedélyét a világiak fe-
lettikez emeli, az akaratot jóra vezérli. Erről idők tanús-
kodnak. 

Nem katkolikus, de más szellemben vezetett iskolák, 
hogy mennyire teszik meg katásuka.t a népnevelés terén, azt 
fürkészszc és szellőztesse az, ti kinek arra kedve van. — 
Nézzétek csak, mily felséges látványt nyújt a katholicismus 
iskolája más vallásfelekezetek ingadozása és feloszlása elle-
nében ? A katholikus iskola hitet és tanegységet kíván, s a 
felvilágosodást — de nem a sötétséget, mint elleneink rága-
lomteljesen kürtölik — fáradatlanul elősegíti ; minden lehető 
tárgyat bonozkés alá vesz, kutatja azt, szóval : alkalmat 
nyújt a nyomozásra ; azonkívül buzdít az okfők vizsgálatára, 
melyeken tanítása alapszik. E végre tanácsot kér a történet 
okirataitól, behatol a legmélyebb tudományokba és példásan 
fejtegeti azokat, s végre mindenkor magasztos bizalommal 
lép oly férfiak társasága elé, mely ész- és tudomány-gazda-
gon miuden kincset, melyet az előidő kátrahagyott, melyet 
saját páratlan munkássága által önönmagának felkalmozott, 
mintegy gyupontban egyesit. Igy működött a katkolicismus 
iskolája mindig, és e szellemben akar és kell neki működnie 
ezentúl is. 

Ember ! ha körülményed és módod engedi, iskolád ér-
dekében mindenkor tettre kész légy, kasználd szellemi és 
anyagi erődet is lelkismeretesen. — El ne állj az igazságtól, 
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a néked nyújtott mézes-mázos madzagot pedig, mely alatt 
méreg rejlik, taszitsd el magadtól. Legyen szent egykázad 
gyermeke előtted, legyen az pártfogolt és kegyelt ; legyen 
az rád nézve uj inger ; ka igaz ügy karczosa vagy, ka a 
félreértést s tudatlanságot az igaz útra térited, a gonoszságot 
pedig ostorozod, akkor először Isten dicsőségére, másodszor 
pedig nemzeted boldogitására munkálkodol ! V 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. • 
l'est, febr. 13. A s v a j e z i e g y b á z i v i s z á l y a 

„ P e s t e r L l o y d " - b a n . Liberalis lapjaink kedvencz the-
mája, mindazon számtalan összeütközést, melyeknek nap-
jainkban az állam és az egyház között tanúi vagyunk, ez 
utóbbinak tulajdonítani, ugy vagyunk az ismeretes svajezi 
viszálylyal is. Itt is, minthogy az egyház nem akarja elis-
merni, a mint nem is ismerketi el, kogy a cantonok a püs-
pököket kényök, kedvök szerint megtartsák vagy letegyék; 
minthogy tőlök nem teheti függővé, mi képezze az egyház 
tanitmányának tárgyát ; minthogy végre nem tűrheti, hogy 
ókatholikus papok megfoszszák a népet hitétől, és igy a 
cantonok ilynemű erőszakoskodásai ellen tiltakozik, mond-
ják a „P. Ll." szerint, itt is az egyház szülőanyja minden 
bajnak, ő szitja a tüzet épen ugy, mint Németországban, 
épen ugy. mint 47-ben a különszövetségi káboru kitörése 
alkalmával. Nagy bölcsesség lenne, ha ugyan oly nagy igaz-
ságot foglalna magában. Nem tagadjuk, kogy a „P. LI." e 
vádnál is hü maradt a liberális tábornak azon régi szokásá-
hoz, melynél fogva a múltban és jelenben elkövetett bű-
neit, mindenha az egyházra tolni szokta. 

Azonban, ha a történelembe betekintünk és nem a ma-
gunk fejéből készítünk magunknak épen olyan történelmet, 
a minő a liberális gondolkozásmód keretébe épen beleillik, 
valamivel máskép találjuk előadva a svajezi különszövetségi 
háború történetét, mint azt a „L." hiszekény olvasóinak 
lemázolni jónak találta. Azért nagyon is kár volt ez esetet 
bolygatni, mert, lia az események képéről leveszszük a lep-
let, akkor a liberalismusnak egy jó adag szemtelenségével 
leszünk kénytelenek megismerkedni. Ama küzdelem ugyanis, 
melyet 47-ben a különszövetség kénytelen volt, a vallássza-
badság érdekében vívni, ugy hasonlít a mostanihoz, mint 
tojás a tojáshoz, s valamint Róma és a katholikusok most 
sem okai a küzdelemnek, épen ugy nem voltak azok 47-ben 
sem, hacsak azt nem méltóztatik okul felhozni a „Lloyd"-nak, 
kogy akkor is bátorkodtak katholikusok létezni a szabad (?) 
Svajczban. 

A 47-iki különszövetségi háborúnak okai, épen ugy a 
katli. vallás üldözésére viketők vissza, mint a mai küzde-
lem. Már az 1834-iki badeni conferentiában több canton, 
köztük Bern, Luczern, Aargau, Solotkurn stb., az egyház 
és állam közötti viszonyt josephinisticus alapokra akarták 
fektetni, mi ellen, ámbár mind a pápa, mind a baseli püs-
pök tiltakoztak, mind a nép mozogni kezdett, mégis mind 
kasztalan volt ; mert nevezetesen Bern és Aargau erőszakkal 
elnyomták a népet, sőt Aargau 1841-ben, az alkotmány 
ellenében, a kolostorokat is eltörölte. A katkolikusok ily-
nemű üldöztetésében találjuk fel a különszövetség eszméjé-
nek szükségességet, mely 1845-ben csakugyan létrejött, mi-

dőn a liberálisok a katkolikusok lelkes vezetőjét, Leu Jó-
zsefet, Luczernben meggyilkolták, mert ez egy nevelő inté-
zetnek vezetését a jezsuiták kezére bizta. Ily tényekkel 
szemben a kath. cantonok nem érezték magokat biztonság-
ban és szövetségre léptek egymással, mit azonban a liberális 
cantonok törvénytelennek, szövetségellenesnek nyilatkoz-
tattak, kabár ezelőtt ők önmagok közt, hasonló szövetséget 
kötöttek. A szegény kath. cantonokat, kabár azok csak ön-
védelemből szövetkeztek, mint támadókat, — az ártatlan 
bárányt a farkasok — mint rablókat és gyilkosokat bevá-
dolták, s ime igy voltaképen liberális rablás és gyilkosság 
volt oka a különszövetségnek, mely, a mint a kath. canto-
nok éberségét, ugy a liberálisok gazságát is napfénynél vi-
lágosabban kitüntette. De ki hallotta vagy látta valaha, 
hogy a liberális garázdálkodás a katholikusoknak, ámbár 
csak önvédelemből is kötött szövetségét, békével tűrte volna ? 
Igy nem tűrték most sem a katk. cantonok különszövetsé-
gét, hanem majd a jezsuiták száműzése, majd más erősza-
kosság által oda kényszeritették azokat, kogy fegyvert fog-
tak, de eredmény nélkül, mert a hadi szerencse a liberáli-
sok részére kajlott. 

Bármely pontját tekintsük tehát ez eseménynek, min-
denütt csak azt találjuk, hogy a liberálisok a legaljasabb 
eszközöket is felhasználták a katkolikusok elnyomására, és 
igy nem a katholikusok voltak okai, kogy a liarcz végre 
kitört. Hanem természetesen, calumniare audacter, ez a 
„Lloyd"-nak is főprincipiuma. Hivatkozik a múltra, hogy 
lássák olvasói, miszerint aualog eset van már Svajczban ; és 
hogy a jelen esetben valószínűvé tétessék, mintka csakugyan 
Róma szitaná a tüzet, a múltra hivatkozik, és minden törté-
nelmi igazság arczulcsapásával azt állítja, hogy 47-ben is 
Róftia volt oka minden bajnak, mert kát azok a bárány-
szelidségü, liberális farkasok a vizet sokasem szokták meg-
zavarni, hanem mindig a legnagyobb nyugalommal vise-
lik magokat. 

Ez áll a múltra nézve, de nem kevesebb igazsággal 
mondható a jelenre is. A jelen katkolikus mozgalom okát is 
abban kell keresnünk, kogy a liberálisok a katholikusokat 
valóságos páriákká tenni szándékoznak. E czél tűnik ki 
mindenek előtt a szövetségi alkotmány azon tervezett átala-
kításából, mely a katholikusokra nézve teljesen egyenlő a 
polgári jogélvezet megsemmisülésével ; kozzá járul a szövet-
ségi tanács jogtalan beavatkozása az alkotmány által bizto-
sított, katk. egykáz ügyeibe ; a kath. egykáz tanítási szabad-
ságának megszorítása, a püspöki joghatóság gyakorlatának 
megakadályozása, továbbá azon vakmerő, tényleg is érvé-
nyesíttetni kezdett követelés, hogy a szövetségi tanács a püs-
pököket önkényt letekesse stb. Ha mindezt tekintetbe vesz-
szük, ugy kezünkben van a kulcs, melynek segítségével a 
svajezi katk. mozgalmakat megfejtketjük ; rájöhetünk arra 
is, kik legyenek voltaképen okai azon szánandó kelyzetnek, 
melynek tanúi vagyunk. Hagyták volna békében a liberáli-
sok a katholikusokat, engedték volna meg, kogy törvény 
által biztosított jogaikat élvezkessék, s ne kisérlették volna 
meg püspökeiket hivatalaiktól megfosztani, s akkor az a jó 
kath. nép épen oly békében élne meg ma is, mint azelőtt. 
Ne hasonlítsa össze a „Ll." a katholikus kiveket a liberáli-
sokká!, ezek nem tisztelnek semmi jogot, nem is kelnek vé-
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delmére semmi jognak. De a katholikusok, midőn más jogait 
becsülik, a magokét sem nézik tétlenül elvétetni ; nem szo-
rult e tekintetben a katb. ember semmi külső impulsusra, 
mert a név, melyet visel, önmagában hordja a jogérzetet és 
jogvédelmet. Nem pártolunk mi semmi lázadást, mely a tör-
vényes felsőség ellen van intézve, nem is inti erre a hiveket 
az egyház soha ; de ne csudálkozzanak a „Lloyd"-féle em-
berek, ha az általok rendszeresen űzött forradalom végre 
viszhangra találna a kath. népnél is, azon lelketlen elnyo-
mások súlya alatt, melyeket liberális részről tapasztalni 
kénytelenek ; ne csudálkozzanak, lia a legigazságtalanabb 
eljárás következtében, a kath. nép jogos haragja kitör és ha 
aztán jogainak védelmére sorakozik ; végre ne pártolják a 
liberális lapok a legtörvénytelenebb tényt is, ha az katholi-
kusok ellen követtetik el, ne tüntessék fel a katholikus 
jogvédelmet támadásnak és akkor bizonyára meg fog szűnni 
a kath. mozgalom is, mert nem lévén oka, megszűnik a kö-
vetkezmény is. 

Igenis, ha lapjaink bel- és külföldön más irányban 
járnának el, mint azt tényleg teszik, akkor a béke korszaka 
ismét virradna fel, hogy azonban ettől mily távol vagyunk, 
mutatja a „P. Ll." az által is, hogy a liberális pártot báto-
ritja, tüzeli a katholikusok ellen. Azt óhajtja, hogy az euró-
pai nagy államok Svajcztól vegyenek példát, mikép kell a 
katholikusok ellen eljárni, és ime, ezek az emberek, kik 
folytonosan izgatják a kormányokat igazságtalan eljárásra 
ellenünk, ezen emberek elég vakmerők, hogy többet ne 
mondjunk, a katholikusokat okolni, ha végre a sokszoros 
zaklatás után, az igát önmagokról lerázni igyekeznek. Be-
csületes eljárás-e ez ? nem kell-e az ily emberektől undorral 
elfordulnunk ? Szabad-e csak egy perczig is maguukat rájok 
biznunk ? Gondolkozzék és Ítéljen felette minden be.csületes 
ember, mi őket a közmegvetésnek adjuk át. 0 

Németország. A n é m e t p ü s p ö k i k a r n a k 
e m l é k i r a t a máris egy hivatalos nyilatkozatra adott 
alkalmat a porosz ministerium, illetőleg a még mindig annak 
háta megett álló Bismark részéről. A „Provinzial-Corres-
pondenz" az, melynek hasábjain, mint mindig, ugy most is 
mindazon hazugságok és gorombaságok hozatnak a nagy 
közönség elé, melyek liberalizáló kormányunknál, szemben 
a katholikusokkal az érvek helyét pótolják. Az ily alkal-
makkor mindig előrántatni szokott jelszó szerint, a „Prov. 
Corr." a püspökök fellépésében mindenek előtt kihívást lát, 
s fenyegetést a kormány és az állam ellen. A kormány azon-
ban, mint a félhivatalos lap, negélyzett nyugalommal hozzá 
teszi, erősen hiszi, miszerint a püspökök és az ultramontán 
szóvivők majd engednek, ha látják, hogy a kormány a kilá-
tásban levő törvényeket komolyan veszi. „A püspökök majd 
tanácsot kérendenek lelkismeretöktől" — mondja a félhiva-
talos lap — „váljon igazán olyanok-e ezen törvények, hogy 
az állammal végleg szakitaniok, és a forradalom ösvényére 
térniök kellene?" Ily frivol beszédre a jelen körülmények 
közt csak becsület-feledett toll képes. A német püspökök 
igen jól tudják, melyik ösvényre térjenek; e tekintetben 
máris tanácsot kértek, kiki lelkismeretétől, s az elhatáro-
zás nem is lehetett, sem nehéz, sem kétes, mert a legújabb 
törvényjavaslatoknak egyes szakaszai eléggé hangosan hir-
detik, miszerint a katholika egyház manap Németországban 

körülbelöl ugyanazon helyzetben van, melyben hajdanta 
Diokletián alatt volt. De azért nem fognak a forradalom 
ösvényére térni ; mert ez nem katholikus szokás. Hanem az 
fog velők történni, s ők ezt igen jól tudják, hogy a liberá-
lis kormány fel fog használni minden alkalmat, hogy nekik 
alkalmatlankodjék, hogy pénzbírságokat rójjon rájok, s 
hogy a törvényszékek előtt, s talán a börtönökben is meg-
hurczolja őket. Ez mind nagy örömére fog ugyan szolgálni 
a türelmes liberálisoknak, de forradalom nem lesz belőle; 
mert a katholikus ember nem szokott forradalmat csinálni, 
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ezt a liberálisokra hagyja. 
De a „Prov. Corr." maga sem hiszi, a mit beszél, ami-

ért is a püspökök ellenében a rendőrségre hivatkozik : „ha a 
püspökök a feliratban kifejezett fenyegetéseit mégis komo-
lyan vennék, akkor ez, lehetetlen, hogy kormányunknak 
sürgős intésül ne szolgáljon arra nézve, miszerint okvetlenül 
szükséges, hogy az állami souverainitásnak, senkivel sem 
megosztható, legfelsőbb joghatósága, minden elvi pártütés 
ellen eleve is, egyszer mindenkorra biztosittassék." Mit ér-
tenek „Prov. Corr." etconsortes az állami, legfelsőbb jogha-
tóság alatt, azt tudjuk ; hanem azt is, hogy ezeii „senkivel 
sem megosztható legfelsőbb joghatóság", csak ugy lesz, a 
jelenlegi porosz ministerek felfogása szerint, kellőleg bizto-
sitva, ha a katholika egyház gyökerestől kiirtatilc ; ez pedig 
oly munka, melyre talán még Bismark sem vállalkozik, ha 
csak nem igaz az, mit nem régen egy franczia lapnak né-
methoni tudósitója, egész határozottsággal állitott, hogy t. i. 
a kanczellárnak életében legújabban oly perczek is mutat-
koznak, melyekben esze nincs egészen helyén ! . . . 

Miután a „Prov.-Cor." ekként a rendőrkáplár botjá-
val hadonázott, egyszerre csak ajtatos szemforgatással a lel-
kismeretet rántja elé ismét, s arról beszél, miszerint az 
államnak is lévén lelkismerete, köteles a nép javáról gon-
doskodni, mely kötelességnek az által vél eleget tenni, ha 
„szigorúan tartózkodik minden oly lépéstől, mely őt az egy-
házi belélet, a vallás- s lelkismeretszabadság, a hit- s er-
kölcstan terére vinné". . . . Hogy a félhivatalos lap ma, mi-
dőn a Falk-féle törvényjavaslatoknak hivatalos szövege már 
közkézen forog, mégis igy mer beszélni, az csak ugy magya-
rázható, hogy először azóta, mióta a „jó erkölcsök" birodal-
mában a „politikai színlelés" kormányzati főelvvé lett, az 
ott alkalmazásban lévő, félhivatalos közlönyöknek főköteles-
ségévé, természetesen, a minél vastagabb hazudozás tétetett, 
s másodszor ugy, hogy a liberális philister mindent hisz és 
javai, mi a katholicismus ellen megy, észre sem vévén, hogy 
utóvégre mégis csak őt teszik bolonddá azok, kik, mig sze-
mernyi eszét a pápistákkal elfoglalják, addig keservesen 
megszerzett fillérjeit zsebéből ki-„alapítják" ; — hiszen a 
Wagener-féle botrányok megnyithatnák szemét, lia ez egy-
általán lehetséges, hogy lássa, kik azok, kik az „ultramon-
tanismus" elleni karczban az előcsahosok szerepét viszik. 

Mindebből kitetszik, hogy, amint az ügyek ma állanak, 
nehéz és hoszu harczra készül a némethoni katholika egy-
ház. Kérjük a Mindenhatót, hogy eme válságos perczben se-
gitő kezét ne vonja le rólunk ! 

Madrid. A k i r á l y l e m o n - d á s a . Mióta a kirá-
lyok Isten kegyelme helyett, a nép kegyelméből uralkodnak 
és uralkodásuk alapjául e kegyet elfogadták, trónjok ia 
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folytonos ingadozásnak vau kitéve, két károm évig talán 
nem változik e kegy és igy nem változik a király, de mikelyt 
a nép szeszélye újság után vágyik, ka elkatározza magát, az 
eddig nyújtott kegyet megvonni, nyugtalankodni kezd, za-
varog, a helyzetet türketetlenné teszi és beáll a pillanat, 
midőn az ország politikai feje, ka nagyobb veszélynek nem 
akarja kitenni magát, kénytelen lemondani és átengedni 
kelyét másnak, kinek a nép néhány évig ismét kész, kegyel-
mével adózni. Igy történt ez a jelen spanyol király válság 
alkalmával is. A savoyai dynastia egyik tagja, alig kogy 
elfoglalta Spanyolország trónját, álig kogy az ország viszo-
nyaival a nép kegyéből megismerkedett, már eltávozik ha-
zájába, hogy elmélkedjék a nép kegyének értékéről. Aosta 
herczeg, Amadeo név alatt Spanyolország királya, ismét 
visszamegy a csendes magányba, a forradalom szülte trón-
ját , a forradalmi mozgalmak késztik őt távozni is. 

Nagy tanúság rejlik ez esetben a fejedelmekre nézve 
és mindazokra, kik valamely nemzet élén állanak, de leg-
közvetlenebb tauuságot vonhat ez esetből, maga az eltávo-
zott királynak édes atyja. Majdnem egy százada már, kogy 
Európa fejedelmei a kelyett, kogy az összes társadalomra oly 
számtalan vészt, annyi felforgatást kozó forradalmi összees-
küvőket és összeesküvéseket ártalmatlanokká tenni töreked-
nének ; a helyett, hogy a tekintélyt uton útfélen aláásó törek-
véseket megzabolázni elég bátrak volnának és ezáltal önön lé-
töket biztosítanák, magok is részt vesznek az összeesküvések-
ben, a forradalmi irányt pártolják, tartományaikat forradal-
mi uton szaporítják, szóval önmagok sietnek aláásni az ala-
pot, melyen eddig trónjaik biztossága nyugodott. 

Legközelebbi felvilágosításul szolgál ez esetben az 
olasz királyság. Néhány évvel ezelőtt sziik katárok közé 
szorítva létezett a piemonti fejedelemség, a többi európai 
nagy hatalmak között alig számított valamit, szövetkezett a 
forradalommal, száműzte a törvényes fejedelmeket, nagygyá 
lett a forradalom kegyelméből, de a jelek után ítélve, nem 
sokára a forradalomnak fog áldozatul esni és Victor Ema-
nuel legfeljebb avval vigasztalhatja magát fiában, hogy so-
lamen miseris socios habuisse dolorum. Ami jelenleg fiatal 
királyunkkal történt, sokakkal fog megtörténni, ha csak 
nem fognak a fejedelmek feleszmélni, ka csak nem szakíta-
nak a nemzeteknek, ugy mint királyi családoknak vészes 
iránynyal és vissza nem térnek az egyedül biztosító alaphoz, 
a kereszténység eszméjéhez, mely a király hatalmát nem a 
néptől, hanem az Istentől származtatja. 

Biztosabb garantiát ezen eszmén kivül kiába keresnek 
a fejedelmek, trónjaik megerősítésére. Leket valamely eszme 
önmagában véve igen szép, igen csillogó, lehet nagyon vonzó, 
de ha az igazság ereje nincsen benne, ugy múlékony és nem 
lesz képes a rá emelt építményt fentartani. Minden intéz-
mény, igy a királyság is csak a jog és igazság rendithetlen 
alapján képes, rendületlenül fenmaradni. A forradalom taga-
dása minden jognak és igazságnak, nem képes fentartani 
semmit, csak a kedélyek izgatottságát, nem képes épiteni, 
csak rombolni, ily elemmel szövetkezve, a királyság önmeg-
semmisítésének szerződését köti meg. 

Ki hivta Amadeot Spanyolországba ? a forradalom • 
kivel kötött szövetséget ? a forradalommal ; ki kényszeri-
tette távozásra ? a permanens forradalom. Erudimini qui 

judicatis terram . . . . Ily módon koronát szerezni gyalázat, 
s az akképen szerzettet Amadeo módjára elveszteni, igaz-
ságos isteni büntetés, Isten ujjának egyik ujabb jele, mely 
uj reményt, uj bátorságot önt belénk, amennyiben ujolag is 
meggyőződünk arról, miszerint van még osztó igazságosság 
e földön ! 

VEGYESEK. 
rj 

— O kerczegsége, Magyarország primása, f. hó I2-én 
Esztergomban ünnepélyes gyászmisét mondott, boldogult 
Karolina Augusta, özvegy császárné s koronás magyar ki-
rálynéért. 

— Ugyancsak ő kerczegsége legújabban ismét terje-
delmes pásztorlevelet bocsátott ki, mely : „De S. Missae sa-
crificio digne, rite et devote offerendo" értekezik, s némileg 
folytatását képezi azon főpásztori szózatnak a papi zsolozs-
máról, melylyel ő Főméltósága a tavali nagy böjt kezdetén 
megyéje papságát oktatva megörvendeztette. 

— Az egri egy házmegy ében, 1873-ra kiadott „Scke-
matismus"-a szerint, van 14 kanonok, 4 főesperesség, 24 
alesperesi kerület, 106 boigtatott plébános, 89 lelkész, 95 
kápláu. Az egész egyházmegye területén van 937,937 lélek ; 
ezek közt róm. katk. : 465,548 ; a megyei áldozárok száma : 
337; íiövendékpap (ide számitva 1 erdélyi és 10 vácz-egy-
házmegyei növendéket) 66; 9 szerzetházbau 136 szerzetes; 
angolkisasszony 1 intézetben: 15; Paulai-szent-Vinczéről 
nevezett nénék 3 házban: 28 ; a 197 plébánia közöl 175 
tiszta magyar. A latin schematismushoz mellékelve külön is 
magjelent magyar nyelven : Az egri főegyházmegye római 
kath. népiskolái 1873-ban, mely szerint a megye területén 
van: 410 népiskola, 516 tanító és tanitónő és 45,396 ta-
nítvány. 

— A genfi papság együttes nyilatkozatot intézett a 
nagytanácshoz, melyben kijelenti, kogy a készülőben lévő 
törvényeknek elfogadása és életbeléptetése az összes papság-
nak visszalépését vonná maga után ; mert mindnyájan ké-
szebbek, bármit is eltűrni, mint az egyháztól, a római pá-
pától és törvényes püspöküktől elszakadni. 

— Időközben ő szentsége Mermillod püspököt apostoli 
helynökké nevezte. Ezen kinevezés feltételezi, hogy Genf-
nek nincsen rendes püspöke. De mintkogy a svajezi szövet-
ségtanács eleddig eléggé irányzatosan azt állítja, miszerint 
Génf területe a lausannei megyékez tartozik, annak daczára, 
kogy Marilley püspöknek lemondása folytán e viszony gyö-
keresen megváltozott ; ugy ezen kinevezés aligha nem ujo-
lagos viszálykodásoknak szolgáland kiinduló pontul; amint-
kogy, a legújabb tudósitások szerint a genfi államtanácsnak 
elnöke, Vautier, egy különösen ezen kinevezés következté-
ben tartott, rendkívüli ülésben kijelentette, miszerint a kor-
mány semmit sem mulasztand el, mi a polgári katóság te-
kintélyének fentartására szükséges. Sőt találkoztak, kik 
Carteret indítványa folytán Mermillodnak befogatását sür-
gették, mely inditvány azonban elvettetett, miután Turet-
tini, főállamügyész kijelentette, hogy ilyetén befogatáshoz, 
mint törvényellenes eljáráshoz, nem adhatja beleegyezését. 

— A baseli káptalan, az úgynevezett megyei konfe-
rencziának a múltkor már emiitett, jogellenes követeléseire 
válaszolván, kijelentette, miszerint nem fog püspökhelyet-
test választani, miután a rendes püspök, msgr. Lackat sem 
meg nem kait, sem ki nem közösittetett, sem kelyéről le nem 
mondott ; szóval, miután a baseli püspöki szék egykázjogi-
lag uem üres. 

— A genfi államtanács három hónapra felfüggesztette 
mindazon plébánosoknak fizetését, kik a Mermillod püspök-
nek apostoli vicariussá való kiiieveztetését hirdető pápai 
iratot a nép előtt felolvasták. 
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— Konstaiiczban egy uj, eredeti comédiát játszanak. 
Megszavaztatják a népet: kell-e neki az infallibilitás vagy 
sem? Természetes, bogy a katholikusok nem szavaznak s 
ép oly könnyen érthető, kik azok, a kik szavaznak. Ezen al-
kalommal egy röpiratot bocsátottak szét a nép közt, melynek 
czime : Die Rede des Bischof Strossmayer über die Unfehl-
barkeit des Papstes, gehalten auf dem vatikanischen Concil 
im Juni 1870." Enuek következtében Ketteier püspök táv-
iratilag arról értesité Grubert, kontanczi főegyházi plébánost, 
miszerint az egész beszéd, általában, s egyes részleteiben, tel-
jesen apokryph. 

— Az „Univers" a következő adomát beszéli Tliiersről. 
A törvényhozó testület üléseinek megnyitása alkalmával 
törvényes szokás szerint fényes isteni tisztelet tartatott a 
versaillesi, királyi palota kápolnájában. Thiers is megjelent, 
kinek a kápolna küszöbén az ottani beneficiatus szokás sze-
rint az aspersoriumot nyújtotta. 0 elnöksége azonban, ahe-
lyett, hogy azt újhegyével érintve, keresztet vetett volna 
magára ; kivette az aspersoriumot a pap kezéből s imperter-
rite, jobbra s balra, keresztformára hintette a szentelt vizet. 
Ezen ünnepélyes ténynek bevégezte után, oda nyújtván az 
aspersoriumot az utána lépdelő Grévy, a törvényhozó testü-
let elnökének, quasi re bene gesta elfoglalta a számára ké-
szitett helyet, mig Grévyt, ki még kevésbbé tudta, mit csi-
náljon ezen eszközzel, csak a papnak közbenlépése szabadí-
totta ki, egy époly nevetséges, mint jellemző situatióból. 

— Néha a rosz élczczel határos, mit a porosz kormány 
az egyes jezsuitákkal tesz, midőn ezek azon kérdéssel for-
dulnak hozzá: hol telepedjenek le? Igy a kölni születési 
Rive atya e napokban az ottani rendőrigazgatótól hasonló 
kérdésre a következő választ kapta : „Uraságod mindenütt 
telepedhetik le a porosz birodalomban, csak Rajnamellék, 
Westphália, Preussen, Posen, Hannover, Szilézia és Schles-
wig-Holstein tartományokban nem, ezenkivül pedig még 
Berlinben, Potsdamban e's e két városnak környékén sem." 
Maradnak tehát a legfélreesőbb, vagy a merő protestánsoktól 
lakott vidékek. Kérdés azonban, váljon eszélyes-e a porosz 
kormánytól, ama veszélyes jezsuitákat a protestánsok közé 
száműzni? Van a „Missions-Thätigkeit"-nak egy neme, melyet 
nem lehet megtiltani : a feddhetlen magaviselet, s könnyen 
megtörténhetnék, hogy nem egy protestáns embernek ily 
módon megnyílnának szemei, mit a jezsuita-törvénynek 
atyjai aligha czéloztak ! 

— A német katholikusoknak állandó bizottsága fel-
iratot intézett Mermillod püspökhez, melyben a német hit-
testvéreknek tiszteletéről s részvétéről biztositja, s arra 
nézve üdvözli őt, hogy immár alkalma vagyon, a vallás 
ügyeért dicsőségesen harczolhatni. A püspök viszont igen 
lekötelező hangon válaszolván a feliróknak, Dunin és Droste 
példáit idézi s végül azt mondja, hogy IX. Piusnak meg-
törhetlen, apostoli bátorsága, a püspöki karnak szoros egy-
sége, a papságnak kitartása, s a katholikus egyleteknek 
mindinkábbi felvirágzása azon tényezők, melyek a jobb jö-
vőnek zálogát képezik. 

— Aiüadeo, volt spanyol király, haza utazott apjához. 
Meglehet, hogy nem sokára ez is ugy tesz, s tovább áll ; az 
uj spanyol köztársasági kormány legalább, első proclamatio-
jában, igen gyanús czélzással emliti „a valamennyi latin 
fajnak köztársasági törekvéseit." Tény, hogy az olasz kor-
mány már hónapok óta félelemmel és rettegéssel eléje nézett 
azon pillanatnak, melyben Amadeót „hü alattvalói" majd 
hazaküldik ; mert attól tart, hogy egy időben a forradalom 
Olaszhonban is ütendi fel fejét. 

— Wagenert, a hajdani conservativet, mai jezsuitafalót, 

Laskcr, a berlini nationalliberalisoknak feje, egyik legujabbi 
háromórai beszédében omni numero absolutus gazembernek 
tüntette fel, ki bizonyos vasúti concessiókkal oly csalárd j á -
tékot játszott, minő még a 19-ik században is majdnem 
hihetetlen. Most megértjük, hogy miért nem kellett Wagener 
uramnak a jezsuitáknak morálja ! 

— A porosz püspököknek a császárhoz intézett felirata 
f. hó 9-én nyújtatott be. 

— A genfi és solothurui egyházostromlók babérjai Tes-
sin kanton államférfiacskáit sem hagyják aludni. A tessini 
nagytanács ugyanis legújabban elhatározta, miszerint bár-
mely egyházi hivatalnak viselése, s bármely vallási s egy-
házi ügyeket érintő iratok- vagy okmányoknak közzététele, 
állami engedély nélkül, legott a hivatalnak elvesztését s te-
temes pénzbírságot von maga után. 

Az apostoli bátorságú, paderborni püspök, a Falk-féle 
törvényjavaslatok ügyében, erélyes hangon fogalmazott fel-
terjesztést intézett a ministeriumhoz, melyben kijelenti, mi-
szerint az ily törvényeknek gyakorlati foganatosítására soha 
sem nyujtand segédkezet. Ennélfogva káptalana és Pader-
born városának papsága hódoló feliratot intézett hozzá, mely-
ben tántorithatlan ragaszkodásukról biztosítják. 

— Mily intoleráns ez a katholikus papság, erre nézve 
az „A. A. Z," ismét egyszer egy szép példát szolgáltat. Lu-
ganóból ugyanis azt irják neki, hogy ottan nem régen egy 
fiatal, mahomedán-hitü hindu halálozván meg, a papság vo-
nakodott e szegény" embert egyházi szertartással eltemetni ! -
Borzasztó ! A „Reform" bizonyosan azt mondaná, hogy ezen 
is csak a — polgári házasság segíthetne. 

— Az elszaszi katholikusok feliratot intéztek a német 
császárhoz, melyben vallás- s lelkismeretszabadságot kérnek 
tőle, felpanaszolván egyházoknak, hivatalból történő üldözte-
tését, iskoláiknak elnyomatását, s egyáltalán azon borzasztó 
eröszakot s igazságtalanságot, melyet a katholikusok a kor-
mány részéről folytonosan tűrni kénytelenek. Hogy e felirat-
nak mi eredménye lenne, arról persze, szó sincs ! 

— A freiburgi sz.-Vincze-egylet egy időben az ottani 
Gusztav-Adolf-egylettel folyamodványt intézett a badeni 
ministeriumhoz, melyben mindketten egy jótékony czélu 
sorsjátéknak engedélyezését kérelmezténk. A protestáns G.-
A.-egyletnek kérelme helybenhagyatott, mig a katholikus 
sz.-Vincze-egyleté azért utasíttatott vissza alkalmasint, mert 
— a „jogállam" a 19. századnak egyik vívmánya! 

— Február kezdetén a német katholikus nemesek sű-
rűen látogatott gyűlést tartottak Münster városában. A ta-
nácskozások befejezése után testületileg tisztelegtek Brink-
mann püspöknél, hogy báró Ketteier Wilderich, elnökök s 
szónokuk által arról biztosítsák, miszerint a német katholi-
kus nemesség el van határozva, a közel kilátásban álló küz-
delmekben hiven s tántorithatlanul ragaszkodni a püspöki 
karhoz. A püspök meghatott hangon válaszolt, s e nemes 
nyilatkozatot kartársai nevében elfogadván s megköszönvén, 
főpapi áldását adta a tisztelgőkre ; kik, mielőtt távoznának 
a „bátor erélyes, semmi mellékes tekintet előtt meg nem 
hajló" német püspöki karra, háromszoros éljen-t mondtak. 

— Ketteler püspök röpiratából már négy kiadás kelt 
el. Legtöbb vevője Sziléziában, Hannoverában, Westphaliá-
ban és a Rajnamelléken van. 

— A német katholikusoknak egyik ismeretes vezér-
szónoka, Baudri ur, Kölnben, az utolsó háborúért tett ön-
kéntes szolgálatokért a porosz királyi koronarendet kapta. 
De azért a katholikusok mégis csak hazafiatlanok ! 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor s aját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A liberalismus s a Szent-Vincze-egylet. 
— Rövid uti jegyzetek. — A Szent-István-Társulat . — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A liberalismus s a Szent-'Vincze-egylet. 
(Fo ly ta t á s . ) 

A sz.-Vincze-egyletnek czélja : a különféle 
alakban mutatkozó nyomornak ker. szellemben való, 
vagyis szeretetteljes enybitése. A nyomor az emberi 
társadalmat két roppant nagy táborra osztja, és 
maga feneketlen mélység gyanánt tá tong e táborok 
között. Betemetni akarni e mélységet, vagyis meg-
szüntetni akarni a nyomort, sisyphusi munka ; a 
nyomor a bűnnek, Istentől szabott büntetése, s e 
büntetés mindaddig fog sulyosodni az emberi nemre, 
a meddig a bűn. Tépjétek ki lehetőleg a bűnök oly 
buján terjedő töviseit, s a jólét viránya soha nem 
látott pompában fog diszleni bámuló szemeitek 
előtt ! Bűn és nyomor correlativ fogalmak ; s ennél-
fogva azon úgynevezett népboldogitók, kik, mig 
egyrészt a nyomor kiküszöbölésére törekszenek, 
másrészt pedig a bűnnek, a félelmetes mérvben ter-
jedő hitközönynek, a hitközöny által előmozdított 
lelkismeretlenségnek, a sok helyen rendőrileg segé-
lyezett prostitutiónak, sat. sat. tág kaput nyi tnak , 
embertársaikkal csak nemtelen komédiát űznek. 
Tekintsetek csak magatok körül, liberális urak, néz-
zétek azon gyümölcsöket, melyeket ujabbnál u jabb 
népboldogító, theoretikus pbantasmáitok a socialis 
téren, ad majorem liberalismi glóriám teremnek ! 
Vagy tán nem is bán t ják már a XIX-ik századnak 
hirhedt világosságához szokott szemeiteket az em-
beri nyomornak, minden boldogitástok daczára is 
folyvást, és pedig magának a megcsalatott népnek 
kényszeradójából emelkedő kaszárnyái, tébolydái, 
palotaszerü fegyházai ? ! . . 

Terjed a bün, e socialis fene, iszonytató mérv-

ben, terjesztik azt 89-diki, gyönyörű elveitek ; e bűn 
szüli a mindinkább terjedő nyomort, s e nyomor 
ismét u jabb nyomort hoz az ál lamháztartásra, mely 
nyomornak neve: militarismus, felcsigázott adó, 
mesés adósságok, fináléje pedig: pauperismus. 

E socialis rémen, miután itt, vagy legalább 
tagadhatlanul igen közel van, az államok segíteni 
óhaj tván, átvették a szegények — gondozását? 
nem, csupán egyszerű etetését, eltiltva csaknem 
mindenütt a koldulást, és a községekre azon köte-
lezettséget róva, hogy dologképes szegényeiknek 
munkát adjanak, a munkaképteleneket pedig az e 
czélra kivetett adóból tartsák fenn. Nem tagadjuk 
az állam jogát i ly intézkedések tételére, de kell, 
hogy nyil t kifejezést adjunk abbeli, teljes meggyőr 
ződésünknek, miszerint az állam egyedül maga, az 
egyház keblében rejlő, szabad jótékonyság mellő-
zésével, a nyomorenyhítés terén, minden képzelt 
omnipotentiája mellett is elégtelennek bizonyult, és 
ezentúl még inkább annak bizonyulni fog. „Es 
miért?" kérdezi Dr. Dumont a kölni egylet f. é. febr. 
18. tar tot t ülésében. (Jahrb. des Vereins von heil. 
Vincenz v. Paul . 23. köt. 3. füz.) „Eszleljük e tüne-
ménynek okát. Kik alapították ós kik kezelik a 
szegények ez állami segélyzését? A köztapasztalás 
szerint az egyházellenes liberálisok, kik az egyházi 
befolyást, sőt minden egyházi szellemű egyénnek 
befolyását is e téren paralyzálni törekszenek. Sze-
rintök a ker. igazság helyét a humanitás vízkóros 
elveinek kellene pótolniok. Innen ered aztán, hogy 
azon szellem, melynek a szegényügyet átlengenie 
kell, t. i. a nemeslelkii, szívélyes^ gyümölcsöző és 
üdvös ker. szeretetnek magasztos szelleme, azon 
szellem, mely Vincze- és Erzsébet-egyleteinkben él, 
elenyészik, és azon mélység, mely a pauperismus-
ban elénk tátong, a megrémülő világ előtt borzasz-
tó a lakban és feneketlenségben tűnik fel." 

De nézzünk még továbbra is körül. Mig a ker. 
16 
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szeretet a szegények gondozásában a nyomor foká-
hoz alkalmazkodik, s ép azért a családi nyomor he-
lyére megy, hol majd vigasztalólag és felemelőleg, 
majd komolyan feddőleg és ismét szelíden buzditó-
lag hat ; addig az állam szegény-segélyezése — a 
mint azt máskép alig is teheti — csupán a szegény-
ségró'li bizonyítványt követeli ; nála a külső hideg 
adomány a fő, sőt ez egyszersmind minden is. A 
szégény, ki nyomorát bizonyitványnyal mutatta 
ki, követeli is az adományt, hálát lan lesz, és végre 
teljesen kivetkőzik az afeletti üdvös szégyenérzet-
ből, hogy ő másnak alamizsnájából él; az anyagi 
adomány neki ugyan nyuj ta t ik , (valaki ezt elég 
csintalanul ,Stallfütterung ! ,-nak nevezte el) de a lelki, 
sokszor még szükségesebb alamizsnában nem része-
sül. Azt pedig adni, a mivel valaki nem bir, nem 
lehet. Ide járul még, hogy a szemérmes szegény, ki 
az államsegélyezés bureauján megjelenni szégyenei, 
titokban tűri súlyos szenvedését, és törülgeti keserű 
nyomor-sajtolta könnyeit, s azért üresen tér haza, 
mig a szemérmetlen követelők a legtöbb adományt 
ragadják el. I ly viszonyok mellett a gazdag és sze-
gény közt meredező űr át nem hidalható ; ily eljá-
rásnál hiányzik a személyes közlekedés, mely a mi 
ker. szegényegyleteinknél divik ; a ker. buzditás 
enyhítő vigaszát a bureaukraticus gépszerűség, a 
számok, tabellák és okmányhalmazok vál t ják fel. 
Ez állami szegény-segélyzés eszközét továbbá az 
adó bizonyos neme szolgáltatja, s ez olyan szó, mely 
már maga is alkalmas arra. hogy a tehetősbek em-
bertársaik nyomora iránt közönyösökké vál janak, 
miután arról a törvénynek kell gondoskodnia, — s 
ez eljárás a gazdagokat a szeretet tényeiben való 
személyes részvéttől teljesen elvonja, miáltal a sze-
gényekrőli gondoskodás sziveikben halálos döfést 
kap. Innen van az, hogy minden nagyobb város-
ban, miként azt az újságok szerint, az utolsó nép-
számlálás constatálta. az úgynevezett pauperismus, 
a tömeges elszegényedés, a legaggasztóbb mérvben 
terjed, ugy. hogy minden okos embernek be kell 
látnia, miszerint oly állapotok, milyenek jelenleg a 
német fővárosban, Berlinben, — a militarismus és 
a liberális állammindenhatóság e classicus helyén 
— észlelhetők, hol t. i. minden hat lakosra egy 
szegény esik, és így 100,000 ember a nyilvános 
segélyezésre utalva van, ugy hogy Berlin évi bud-
getjében e czélra egy millió tallér előjegyezve talál-
tatik, a közjólétet a legkomolyabb eshetőségekbe 
fogják dönteni. Azonban az egyházellenes libera-
lismus épen nem gondol ilyesmivel. Kizárja à la 

I I I . Napoleon a hivatalos szegény-segélyzésböl a 
papokat és az egyházi szellemű egyéneket, eltávo-
lítja az egyházat és minden igazi ker. befolyást ; 
nem átalja a papnak áldó kezét a szegények fejéről 
eltaszítani, sőt a szegénység jegyeseinek — az ir-
galmas nénéknek — angyali szeretetét is, kik min-
dent elhagynak, csakhogy a szegények- és bete-
gekben, az árvák- és elhagyatottakban, nem önma-
goknak , nem bizonyos pártczélzatoknak, hanem 
Krisztus Urunknak szolgáljanak, megbénitani. A 
keserű gyümölcsök, melyeket ily eljárásnak létre-
hoznia kell, nem fognak elmaradni, és azért azon 
biztos remény kecsegtessen minket, miszerint a tár-
sadalmak, látva a nyomor le nem küzdhető hydrá-
ját, a tékozló fiu példájára, a hálát lanul félrelökött 
egyház anyai szivéhez előbb vagy utóbb vissza-
térni fognak. A szegények ugyanis, sz. Lőrincz 
szerpap szavai szerint, az egyház kincsei. Az egy-
ház e kincseket nem adhat ja oda, mert nem szabad 
odaadnia, és nem fog rólok lemondani soha ! 

(Vége köv.) 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Utreclitnél a Rajna két ágra szakad, melyek egyike 
Katwijknél az éjszaki tengerbe, a másik Mindennél a Sü— 
derseebe ömlik. A várost két csatorna, az ó és uj (oude és 
nieuwe Gracht) szeli át. 60,000 lakosa közül közel 20,000-en 
vallják a katholikus liitet. Egykor Lotharingiához, utóbb a 
német birodalomhoz tartozott, és többször volt fejedelmi 
székhely. Hatodik Adorján pápa, V. Károly császár egy-
kori tanítója, itt született, és ma is mutatják az Oude Gracht 
melletti házat, (Paushuisen—pápa háza) melyben a szent-
életű és tudós pápa a világra jött. 

A dóm, mely a 13. században alapjából újra épittetett, 
sok viszontagságon ment át, és a reformatio korában a kép-
irtók által belsejében feldulatott, ma a protestánsok birtoká-
ban van. A 17. század második felében (1674) egy bor-
zasztó orkán következtében a templom hajója, mely a cho-
rust a toronynyal egybeköté, összedőlvén, többé helyre nem 
állíttatott. Az igy támadt rés nyílt térré lön, és az maradt 
mai napig. Néhány síremléken kívül, a bedeszkázás által 
minden hatást tévesztő belseje alig mutat figyelemre mél-
tót. Nem tartózkodhattam a mosolytól, midőn az 50 cent-ért 
körülvezető, és az általunk nem értett, holland nyelven ma-
gyarázó asszony, egy régi oltár dombor müvének megcson-
kított alakjait mutogatván, többször ismételve a „Bilder-
stürmer" szót hangoztatta. A magyarázás nélkül is ismer-
tük ez ujabbkori vandalokat. A 354 lábnyi magas torony 
alsó része négy-, a felső nyolczszögü és áttört. Szélirány-
mutató gyanánt szent Márton (lovas) alakja szolgál. A ha-
rangjáték, minőt azután egész Németalföldön és Belgiumon 
át hallhatni, bőven kijutott a szerencse, 42 harang által 
eszközöltetik. Eszünkbejutott, hogy itt a jansenisták, vagyis, 



1 2 3 

amint az én utikönyvein szerzője euphemistice mondja : „Be-
sondere römisch-katholische Kirchenpartei" érseki főhelyén 
vagyunk ; hanem az itteni szakadárok ezt az elnevezést is 
visszautasítanák, mert az ő hivatalos czimök : „Reomsche 
Katholyken der oude clerezy (az ópapság római katholiku-
sai). Nem akarunk az urakkal a czim felett vitatkozni, ha-
nem, ha ugy fogynak, amint látszik, akkor az ókatholiku-
sok kérelmére, Németországban is ténykedett Loos érsek 
utódainak néhány évtized múlva, talán hiveik épen nem 
lesznek, vagy annyi, mint a deventeri püspökségnek, mely-
nek czimét, ha jól értesittettünk, az egyik rotterdami plé-
bános viseli. Az utrechti schisma hiveinek számát 5000 és 
néhány százra teszik, pedig alig van már több négyezer hat-
hét száznál. Emiitett dómon kivül, még több protestáns tem-
plom van a városban ; a schismatikusok és katholikusok 
pedig szintén több templommal birnak. Bejegyeztem az 
utóbbiak egyikének feliratát : „Komt herwaarts tot mig, die 
vermoeid, en belast zijt, Ik zal u liuste geven" (Máté 11, 
28.). A hollandi nép minden jó tulajdonságait : iparkodást, 
takarékosságot, a tisztaság szeretetét Németalföld katholi-
kus polgárai is kiváló mérvben birják ; hogy megtakarított 
összegeikből közegyházi czélokra is bőven juttatnak, azt a 
péterfillérek históriája tán leginkább bizonyithatja, és hogy 
a szentszékért pénzt és vért egyiránt készek voltak áldozni, 
dicső pápánk nyilatkozataiból is tudjuk. 

Nem lehet szándékunk e rövid vázlatban történeti visz-
szapillantást tenni, Hollandia egyháztörténetére, csak azt 
akarjuk felemliteni, hogy, ha már az 1848-ban Németalföl-
dön kihirdetett vallásszabadság kiszámithatlan előnyöket 
hozott a katholikus egyháznak, ugy az 1853-ban helyre-
állított hierarchia (utrechti érsekség, bredai, harlemi, rure-
ínondi és herzogenbuschi püspökségek) erős alapot adott a 
katholikus törekvéseknek. A buzgó papság fel tudta hasz-
nálni az adott előnyöket s működésében sem a kálvinis-
ták, sem a jansenisták dühösködése által meg nem zavar-
tatta magát. 

Gyönyörű verőfényes napon indultunk az éjszaki Ve-
lenczénelc is nevezett Amsterdamba, mely ugyan fővárosa 
az országnak, de nem székhelye a királynak. A Südei-see, Y 
(m. Ei) nevét viselő része mellett, félkörben fekvő várost 
minden irányban átszelő csatornák 90 szigetre osztják, 
melyek egymást közt, közel 300 hid által állnak összeköt-
tetésben. Az egész város czölöpökön nyugszik. A házak 
mind cisternákkal vannak ellátva, melyek minden csép eső-
vizet felfognak. A jobb módúak ezt mosásra használják. Az 
ivóvizet ötödfél mértföldnyi távolságból, földalatti csövek 
által nyerik. Közel 300,000 lakosa közül, ma már vagy 
60,000 hitsorsosaink vannak, kik 18 plébániára oszlanak. 

A katholikus egyháznak újjászületése Németalföldön, 
az ujabb egyháztörténelemnek, kétségenkivül legnevezete-
sebb eseményei közé tartozik. Az éjszak két országában, 
hol az egyház az erőszak minden eszközeivel vérig, szán-
dékolt végkiirtásig üldöztetett, és hol a protestantismus há-
rom századon át feltétlenül uralkodott, a katholicismus dia-
dalmasan emelkedett ki sirjából. Az amsterdami katholikus 
egylet tehát nem ok nélkül nyújthatott át IX. Pius pápá-
nak egy arany érmet, melyen a hierarchiának, Németalföl-
dön való visszaállítása, Jairus leánya feltámasztásának jel-

képében ábrázoltatik. 1853 óta Hollandia megszűnt pro-
testáns állam lenni, hisz már az 1852-iki népszámlálás 
1890000 reformált, lutheránus, jansenista, mennoiiita és 
zsidó lakos mellett, 1213000 katholikust mutatott ki. 
Utóbbiak zöme az ország közepén, és a német határok 
felé lakik. A nemesség nagyobbrésze protestáns, de vannak, 
részben igen gazdag, katholikus urak is. A nagy tengeri 
kereskedelem pedig túlnyomóan a protestánsok kezeiben 
központosul, és ez az, mi nekik anyagi túlsúlyt ad. Ellen-
ben a kézműipar jobbára katholikusoknál van, kik a kö-
zéposztály jó részében, és a pórok körében birnak erős alap-
pal. A mindinkább jelentőséget nyerő hivatalnokok és a 
katonatisztek sorában a katholikusok alig egy tizedrészét 
képezik az egésznek. A kolostorok Hollandiában szaporod-
nak, a szerzetes élet terjed. A jezsuiták és oratoriánusok 
egy-egy provincziával birnak. Az utóbbiaknak Amsterdam-
ban is van egyházok. Az irgalmas szüzeknek az országban 
két congregatiója létezik. 

(Folyt, köv.) -

A Szent-István-Társulat. 

A „Szent-István-Társulat" f. hó 13-án Tarkányi Béla 
elnöklete alatt, tartá meg havi ülését. Ebben az ünnepélyes 
közgyűlés határnapja márczius 20-ra lőn kitűzve, mely most 
is az egyetemi templomban mondandó szt. misével veendi 
kezdetét, s azután a központi papnövelde földszinti, nagy 
termében, primás ő herczegsége elnöklete alatt fog tartatni; ő 
herczegségének eziránti kegyes ígérete a választmány előtt 
bejelentetvén. — Továbbá a január havi választmányi gyű-
lés óta következők kívántak, a Szent-István-társulat tag-
jaivá fölvétetni, u. m. : Gróf Széchenyi Pál Budán, Báró 
Vécsey Sándor Pesten, Ruzsicska Kálmán, kassamegyei 
áldozár s nevelő, Kádár Ambrus, Párvy Sándor, Steinhöfer 
Gyula, áldozárok a sz. Ágostonról czimzett, felsőbb papképző 
intézetben Bécsben. Pesty Gyula ügyvédjelölt Tamásiban, 
Györkös János altanitó Gyulajován;.zán, Németh István 
jegyző Simontornyán, Fodor Ferencz főtanitó Eiidrődön, 
Pintér Pál községi elöljáró Eiidrődön, endrődi kathol. pol-
gári társulat, kathol. népiskolai könyvtár Polgáron (Sza-
bolcsin.). Török-szent-miklósi kath. olvasó-egylet. Rácz 
Mihály, kaali káplán az egri fömegyében. Boldizsár Bene-
dek, kápolnai káplán, Györgyi László, nagyiványi káplán, 
Kiszelák Sándor, püspökladányi káplán, Sturmann Gyula, 
egyeki káplán, Koncz István, karczagi kántortanító, Mol-
nár Elek, püspökladányi kántortanító, Tariczky Antal, 
karczagi főtanitó, az egri fömegyében. Ezek részére a sza-
bályszerű könyvilletmények megküldetni rendeltettek ; nagy 
megelégedésére szolgálván a társulatnak, hogy az általa 
képviselt ügy iránti részvét, a társadalom különféle rétegei-
ben mindinkább gyökeret ver. — Ezután bejelentetett, hogy 
Ipolyi Arnold püspök ő mlga, Pázmány Péter kortársának, 
Veresmarti Mihálynak érdekes „Önéletírását" már lerná-
soltatá s átvizsgálá, s így a nyelvtani tekintetben is érdek-
kes mű, ugyan ő mlga kritikai jegyzeteivel, és költségén 
sajtó alá adatik a „Régi magyar egyházi írók" I. kötetéül, 
mint ezt a mult közgyűlés közlelkesedéssel elhatározá. — A 



1 2 4 

„Népkönyvtár" egri lelkes kiadói, megköszönvén a társulat 
által e vállalatnak segélyül küldött 400 frt., ezért ugyanily 
számú példányt küldöttek a nevezett népiratnak, „Téli Ol-
vasmányok" czim alatt, imént megjelent I. füzetéből, mely a 
közgyűlésen bemutattatni rendeltetett, — terjesztése az 
ügynökségre bizatván, mi a társulatnak ugy is egyik felada-
tát képezi, s azért vette e vállalatot pártfogása alá. Brázay 
Károlynak, „Sz. Adalbert prágai püspök apostoli működése 
és tisztelete Magyarbonban" czimü kézirata, szabályszerűen 
birálat végett kiadatni katároztatott. — Köszeghy József, 
egykor pápai plébános, 10 ftnyi hagyománynyal emlékezett 
meg a társulatról, mely a pénztárba tétetett. — Az ajándék-
könyvekért folyamodók között, most a turnszeverini iskola-
igazgató részesült kiváló ligyelemben, mint a kinek iskolá-
sai 25—30-ről, egy pár év alatt 130-nál is többre szapo-
rodtak, ily lelkes buzgalom meg is érdemli a nagyobb meny-
nyiségü könyvajándékot, melyet a választmány rendelke-
zésére bocsátott, ezáltal is ki akarván tüntetni részvétét 
dunafejedelemségi rokonaink iránt, mint ezt minden évben 
tenni szokta. 

E&YHÁZI tudósítások. 
Pest, febr. 13. A n é m e t p ü s p ö k i k a r m e m o -

r a n d u m a és a „Pesti Napló." Helytelennek és igen egy-
oldalúnak tartanok t. olvasóinkkal szemben eljárásunkat, ha 
a napi küzdelmek között íigyelmöket sajtónknak csakis 
ellenséges magatartására irányoznók, ha csakis indokolatlan 
támadásait registrálva czáfolgatnók ; sőt ellenkezőleg ugy 
véljük, hogy olvasóink előtt helyzetünknek teljes átnézetét 
feltárni s a jogtalan támadások mellett azt is, amit ellenfe-
leink itt-ott teljében, vagy legalább részben méltányosát 
mondanak, feljegyeznünk nemcsak szabad, de kell is. Ma 
egy ily rendkivüli eseményről szólunk, nem a nélkül azon-
ban, hogy itt is helyreigazítást tenuüuk ne kellene. 

A „Pesti Napló" ugyanis a német püspöki karnak 
ismeretes memoranduma felett elmélkedve és egy pillanatra 
félretéve szokásos gyűlöletét, oly módon nyilatkozik arról, 
melyből, ha nem is az igazság teljes győzelme, a lelkében 
táplált ellenséges érzület felett, ugy legalább az tűnik ki, 
miszerint a „N." érzi, hogy a püspököknek igázok van, ha-
bár ezt, liberális létére nyiltan és egyenesen megvallani s 
elismerni nem meri s azért „lehet" -vöi beszél ott, a hol azt 
kellene neki mondania, hogy : „van." De elégedjünk meg 
egyelőre ezzel, talán, hogy későbben több következik. 

Lássuk immár miként nyilatkozik a „Napló." „A po-
rosz püspökök is felszólaltak" — ugy mond a „N." — „ama 
nagy mozgalomban, melyet az állam a kath. egyház terén 
megindított. Kétségkívül sok igazság van felszólalásukban, 
panaszok nagy része indokolt lehet (!) és az állam jogbitor-
lást készül elkövetni, midőn a papság nevelését, kinevezését, 
az egyház fegyelmi jogát hatalmába keriteni és saját sze-
szélyétől függővé tenni megkisérti. Lehet (?) hogy csakugyan 
rablánczokba veri a lelkismeret szabadságát, hogy az egy-
házi zsarnokság legiszonyúbb nemét, a caesaropapia rend-
szerét akarja feleleveníteni, hogy az egyházat közönséges, 
rendőri intézménynyé akarja lealacsonyítani, melylyel, mint 

a szellem leghatalmasabb eszközével a polgárokon, a böl-
csőtől a sírig vezető élet minden mozzanatán uralkodhatik. 
Mindebben igaza lehet a porosz főpapságnak. Talán (?) hal-
latlan és iszonyú erkölcsi következményekkel járandó igaz-
ságtalanságot készülnek rajta elkövetni és teljes joga van, 
(ecce !) midőn ünnepélyes tiltakozásban szólal fel e merény-
let ellen." 

Elismerjük, hogy nagyon szép dolog a „2V."-tól, ha 
napjainkban, midőn az egyháznak nem jutott osztályrészül 
egyéb, mint folytonos rágalmaztatás, mint megtagadása 
mindazon jogoknak, melyek a legkisebb társulatot termé-
szetszerűen megilletik ; midőn lázadásnak, kiállhatlan ura-
lomvágynak tudják be neki, ha szellemi jogainak védelmére 
kel, midőn minden jogvédelmet megtagadnak tőle, és ha 
mégis felszólal, minden kíméletet félretevő módon megtá-
madják, agyon lármázzák, nehogy jogos felszólalásai a köz-
véleményben igazságos tért foglalhassanak és a sziveket az 
igazság ügyének megnyerhessék ; — igen elismerjük, hogy 
ily körülmények között szép dolog, hogy a „Napló", habár 
csak ily módon is, bátorkodott a kath. püspöki kar egy ré-
szének felszólalása mellett nyilatkozni. 

Nem mondjuk, hogy ez a teljes igazság szava, mert az 
csak a püspöki kar memorandumának teljes elfogadásában 
található fel, de mégis az igazság hatalmas szavának hatása-
ként kell elfogadnunk ezt is, mely hatalmas szó végre is 
annyira közös az összes emberiséggel, hogy az alól magát 
egészen kivonni, nem képes senki. Minden ily nyilatkozat 
ugyan csak annyi, mint csép víz a tengerben ; de ha a sajtó, 
feladatának magaslatára felemelkedve, minden ügyben, a 
mely az egyházat érinti, csak ennyit is cselekednék, már ez 
által nagy szolgálatot tenne az emberiségnek, mert legalább 
nem akadályozná meg azt, hogy higgadt és komoly megfon-
tolás alá vehesse és mérlegelhesse a viszonyokat s hogy e 
mérlegelés folytán az igazság teljes győzelemre juthasson. 

A „Napló1' a fentebbiekben nem támadja s nem ta-
gadja meg, és ha teljesen nem fogadja is el az igazságot, ugy 
legalább álokoskodással el sem is homályosítja, sőt a porosz 
törvényeknek irányát helyesen jelölve meg, alkalmat nyújt 
a gondolkodó elmének, hogy az eszméket tovább fűzhesse. 
Nem zavarja, hanem elnézi, hogy amit ő nyiltan kimondani 
nem bátorkodott, oda az olvasó maga eljuthasson, t. i. az 
igazságnak teljes felismeréséhez, és ez nekünk, ismételten 
mondjuk, elegendő, bár eddig is igy járt volna el a „Napló" 
mind hazai, mind külföldi, egyházi viszonyaink körül, bár 
szemei előtt tartotta volna eddig is, mit ugyancsak e czikk-
sorozatában mond, hogy „a küzdelem tárgyáról sokszor ki 
lehetett volna egyezni, ha a szenvedély fel nem izgattatik 
vala ;" mert ekkor, mint ő ugyancsak találóan mondja : ama 
küzdelemben, mely a jog és igazság szent eszméjének ne-
vében vivatik, minden inkább van, csak nem jog és igazság. 
Teljesen elfogadjuk a „Napló" e nézetét, de ne várja, hogy 
akkor, midőn a szenvedély ellenünk feltüzeltetett, összedu-
gott kézzel szemléljük, miként dul ellenünk e szenvedély és 
hogy igazságos haragra ne gyuladjunk akkor, midőn elle-
nünk az u. n. „közvélemény" oly számtalanszor felizgattatik, 
midőn a haza ellenségeiül kiáltatunk ki, hogy elvonassék a 
ügyelem épen azoktól, kik ezen elnevezést méltán megérde-
melnék ; — vagy midőn arról vádoltatunk, hogy az állam 
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legszentebb, fenségi jogát támadjuk meg akkor, mikor csak 
azt ókajtjuk, kogy felölünk levén szó, ne mellőztessünk, ha-
nem ügyeink rendezésében, a beleszólási jog nekünk is meg-
adassék. Ez, ugy véljük, nagyon természetes követelés, ezt 
bármely társulat is követelné a maga részére, s ime, a né-
met püspöki karnak ugyan-e követelményét a VP.N.U mégis 
helyteleníti ! 

A „Napló" ugyanis, daczára annak, kogy leirja, mily 
sérelmes az egykázra a porosz törvényjavaslat, nem vél 
azokban egyebet láthatni, mint a polgári ügyeknek szabá-
lyozását, mit az állam, az egyház minden befolyása nélkül 
létesitket. Itt tékát „befolyást követelni" annyit tesz, mint 
tagadni az állam fclségi jogát, mint egyenrangúvá tenni 
akarni az egyházat az áilammal, a polgári ügyekben is. Sa-
játos zavara az eszméknek : elismerni, hogy a törvényjavas-
latok „jogbitorlást" követnek el az egykázzal szemben, és 
mégis arról vádolni az egyházat, hogy, midőn jogainak ily 
bitorlása ellen közbeszól, midőn ezen jogbitorlást barátságos 
tárgyalás által megelőzni óhajtaná, — hogy akkor polgári 
ügyekbe avatkozik, hogy az állam fenségi jogát tagadja. 

Ha a porosz állam csak a polgári ügyeket rendezi e 
törvényjavaslatokkal, mikép nevezhette akkor a „IV." ugyan-
azokat eyyliási jogbitorlásnak ? — és ismét, ha e törvényja-
vaslatok által jogbitorlást akar elkövetni a porosz állam, 
mikép mondható, hogy csak a polgári ügyeket szabályozni 
akarja. Ezek azon ellentétek, melyeket a „N.u czikkébeu 
kiegyeztetni nem tudunk. Minden ellenmondást kizáró igaz-
ság, kogy az állam, tisztán polgári ügyeit szabadon, minden 
más hatalom kizárásával rendezketi önmaga, ez azon állás-
pont, melyet az egyház az állammal szemben e pontban 
elfoglal ; mig viszont azt követeli, kogy a tisztán szellemi 
ügyekben az állam is tartózkodjék minden beavatkozástól, 
kogy az egykáznak tisztán belügyeibe ne avatkozzék, kogy 
joghatóságát saját körén beiül ne támadja meg. Mindez 
azonban nem zárja ki azt, hogy bizonyos „közösügyek" kö-
rül, melyek az egyházat és az államot közösen érdeklik, 
nem lévén azok tisztán szellemi, vagy anyagi ügyek ; vagy 
még inkább ott, hol az ügy tisztán az egyházi joghatóság 
alá tartozik, de az államnak óhajai vannak, melyeket az 
egyház által figyelembe vétetni szeretne, mondjuk, hogy ily 
pontok körül, a jog és elv feláldozásnak kizárásával, egyez-
ség ne jökessen létre a két hatalom között. De váljon az elő-
terjesztett törvényjavaslatok közül, melyikről állitkató, 
hogy az pusztán az állam jogkörébe tartozik, és azokról az 
állam szabadon rendelkezketnék ? A „P. ÍV." maga mondja, 
kogy egyik sem, mert mindkettő jogbitorlás, és igy mind a 
papság nevelése, mind az egyházi fegyelem kezelése, egye-
dül az egyház joghatóságához tartozik, miből természetsze-
rűleg az következik, kogy, midőn a püspöki kar memoran-
dumában az államot az egyezség terére utalta, midőn kész-
nek nyilatkozott, saját jogkatósága alá tartozó ügyekben is 
tárgyalásokba bocsátkozni az állammal, kogy akkor, nem 
kogy megtámadta volna az állam legszentebb, fenségi jogát, 
nem hogy egyenrangúvá akart volna lenni az állammal, még 
polgári ügyekben is, hanem ellenkezőleg: saját jogának 
különbeni fentartása mellett, egyes esetekben készségét nyil-
vánította ki, az állam ókajaihoz alkalmazkodni. Ebben áll a 
helyzet tiszta igazsága, nem csak önmagában véve, hanem 

akkor is, ka tekintetbe veszszük a VN." fentebbi nyilatko-
zatát. Nincsen itt szükség mély bölcselkedésre, csak a józan, 
egyenes gondolkozás szabályait kell alkalmaznunk, és azon-
nal helyes következtetésre jutunk. Sem a „Napló"-nak, sem 
másnak nincsen oka, az egykázi egyezményektől félni ; mert 
bizton elmondhatjuk, kogy valamint egyrészt az egykáz és 
állam között kötött egyezményekben, rendesen az egykáz 
jogköre szorittatik meg, és hogy ez az önmagára vállalt kö-
telezettségeknek becsülettel meg is felel ; ugy másrészt az 
állam által, az egyháznak adott engedmények, néka épen 
olyanok, melyek különben is az egyházhoz tartoznak, s még 
ezek is rendesen csak irott malaszt maradnak. Az államnak 
még soha sem vált kárára, hogy az egyházzal egyezkedett, 
ellenben az egyháznak elég oka volt, sokszor megbánni, hogy 
az állam javára egyes jogok gyakorlatáról lemondott. A 
jelenlegi, német, egykázi küzdelemnek megkezdése előtt is 
bizonyára előnyösebb lett volna az államra nézve, ha az egy-
házzal netalán létező bajainak eliutézése végett egyezségre 
lép, mint hogy a birodalom egy nagy részét maga ellen elke-
seríti s kihívja. Ezt követelte volna a józan ész, ezt az igaz-
ság és jog, ezt talán ama politikai czél is, melyet a cancel-
lár elérni óhajt, melyet azonban az egyház iránt tanúsított 
ezen eljárása által, teljesen koczkára tett, úgyannyira, kogy 
ma már nem létezik senki, ki a német nagy birodalom con-
solidálásábau csak egy perczig is hinne. • 

Győr. Az i t t e n i S z e n t - E r z s é b e t - e g y l e t 
az előttünk fekvő, 1872-dik évre szóló kimutatás szerint a 
közelmúlt évben époly serényen, mint áldásthozólag műkö-
dött. Ezen egylet, melyet mintegy női sz.-Vincze-egyletnek 
nevezketnénk, czéljául az tűzte ki, az irgalmasság testi és 
lelki cselekedeteit együtt művelni, hogy ekként a szegények 
necsak ékező gyomrát, hanem, a mi több, üres szivét is ki-
elégítsék, kiengesztelve őt a látogató Gondviseléssel és — 
mint a fentidézett „Kimutatás" mondja, — távol a nyilvá-
nosságtól szeretetteljesen érintkezve vele nyomora színhe-
lyén, jól tudva, hogy csak igy nyerheti meg szivét az erény-
nek, s akaratát a munkásságnak. 

Az egylet a soproni nevelőintézetben egy árvát is ne-
veltetett ; kiért eddig kavonkint 6 ft. tízetett, mig legújabban 
mlgs s ftdő Zalka János, megyés püspök urnák különös ke-
gyelméből ingyen neveltetni fog. Az 1871. évben, kereset-
képtelen szegények gyámolitására alapított munkaegylet 
is virágzik, valamint egy, a szegények és árvák javára ren-
dezett tombola is felette sikerült. Az egylet védszentjének, 
sz. Erzsébetnek ünnepe, mint azelőtt, ugy ez évben is a ma-
gyar kórházi templomban, közös isteni tisztelettel tarta-
tott meg. A szokásos kiosztás karácsonkor pedig a kegyes 
pártfogók érdeméből szintén megvolt. 

Az egyletnek összes bevételei 1750 ft. 27 kr., egészévi 
kiadásai pedig 1258 ft. 18 krra rúgtak, ugy hogy 1873-iki 
jan. 1-én 492 frt. 9 kr. maradt a pénztárban. Rendes segélyt 
nyert 98, rendkívülit 7 család ; 74 segélyeztetett élelmi sze-
rekkel, 31 pénzzel. Köztük 8 gyógyszerre, 5 kázbérre is 
nyert segélyt. Ezenkívül az egylet egy kegyeletes adomá-
nyokból alapított, kis árvaházat is tart, melyben jelenleg 7 
leányka neveltetik. 

Nem tehetjük, hogy egyúttal a legfelségesebb oltári 
szentség folytonos imádására és szegény templomok felszere-
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lésére Győrött alakult anyatársulatnak, előttünk fekvő, tize-
dik évi tudósitványát is ne emlitsük, mely szerint ezen egy-
letnek 1872-iki január hó 1-től, 1873-iki januárhó l - ig 
832 ft. 36 kr. bevétele és 428 frt. 10 kr. kiadása volt, ugy 
hogy az év végén 404 ft. 26 kr. maradt a pénztárban. Az 
egylet nyilvános kiállitást is rendezett, s készletéből a győri 
egyházi megyében 11, a szombathelyiben, vácziban és bam-
bergiban egyegy templomot részesített. 

liómn. B o l d . L a b r e B e n e d e k J ó z s e f n e k 
ü g y e s a s z e n t a t y á n a k ez a l k a l o m m a l t a r -
t o t t , f i g y e l e m r e m é l t ó b e s z é d e képezi mai tu-
dósításomnak tárgyát. F. hó 10-kén olvastatott fel a pápai 
trónteremben azon decretum, mely kimondja : „tuto procedi 
posse ad solennem Beati Benedicti Josephi Labre canoniza-
tionem". A terem zsúfolásig telve volt, mi azonban nem 
akadályozta, hogy valamennyi jelenlevőnek figyelme, ő szent-
sége után egy másik főpapon is ne központosuljon, az arrasi 
s boulognei püspökön ; mert a bold. Labre, tudvalevőleg 
ennek megyéjéből született, egy Boulogne városa mellett 
kis faluban, ugy, hogy a nap dicsőségének egy jó része azon 
megyének esett osztályrészül, melynek főpásztorát amott ő 
szentsége oldala mellett megpillantottuk. 

Az ily alkalmakkor szokásos szertartások befejezése 
után, a püspök ur hoszabb, latin, köszönő beszédet intézett 
ő szentségéhez, melyben ezen legújabb kitüntetést saját s 
hi vei nevében megköszönte, s különös háláját fejezte ki ő 
szentségének azon gyengéd, atyai figyelemért, melynél fogva 
őt, ki épen ad limina apostolorum ide érkezett, ily megható, 
saját személyét s gondjaira bizott nyáját oly közelről ér-
deklő cselekedetnek szemtanujává tenni kegyeskedett. 

A tiszteletre méltó főpap beszédének további részeiben 
azon reménynek is adott kifejezést, miszerint megyéjének 
ezen, nemsokára szentté avatandó szülöttje különös pártfo-
gása alá veendi földi hazáját, megrövidítvén, közbenjárása 
által, a keserű megpróbáltatásnak azon napjait, melyek je -
lenleg Francziaországra nehezednek, kiszabadítván azt azon 
külső és belső bajokból, melyek erejét ezidőszerint meg-
bénítják, s visszaszerezvén néki azon dicsőséget, mely 
addig vala, senki által kétségbe nem vont osztályrésze, mig 
„az egyház kardjának" fényes, dicsteljes czimét, büszkén és 
jogosan viselte. 

Ezen beszéd után, melyet látható megelégedéssel végig 
hallgatott, ő szentsége felemelkedve eme, valóban figyelemre 
méltó szavakat mondta : 

„A mindenható Gondviselésnek müvei mindenha bá-
mulatosak ! Isten, ki ezen egyházat, szent kezeinek eme 
nagy, szép és halhatatlan müvét megalkotá, nem hagyandja 
el azt soha, hanem mindig, minden időkben, minden körül-
mények közt, még a legelkeseredettebb harczok közepette is 
megvédelmezendi ellenségei ellen. Védelmezte azt, mint a 
mai evangéliumban olvassuk, a harmadik órában, védelmezte 
a hatodik, a kilenczedikben, egészen a tizenegyedik óráig, 
mély talán épen most, a mi napjainkban folyik." 

E szavaknál mély megindulás fogta el mindazokat, kik 
ő szentségének eme fontos nyilatkozatát haliák : ő maga pe-
dig ekként folytatá beszédét : 

„Isten védelmezte az anyaszentegyházat legott, fen-
állásának első századaiban, midőn az zsarnokok kegyetlen-

sége hatalmaskodott rajta ; védelmezte az által, hogy ezen 
kegyetlenséggel szembesítette az ő vértanúit, a kiknek szi-
veiben azon bámulatos állhatatosságot keltette és ápolta, 
mely megismertette a világgal, mennyi erő, mennyi határo-
zottság rejlik egy különben félénk jellemben is, ha Krisz-
tusról vagyon szó, s mely ugyancsak Krisztus tanítványai-
nak számát oly csudálatos módon szaporitá. Védelmezte 
továbbá egyházát az eretnekek arczátlan vakmerősége ellen 
is az által, hogy szent és tudós tanitókat küldött neki, kik 
mint az anyaszentegyháznak erős bajnokai, megszégyení-
tették a tévtanitókat, mig egyúttal a hivek számára mind-
annyi, fényesen világitó szövétnekül szolgáltak, kik a jog-
nak s igazságnak ösvényét mutatván meg nekik, hitökben 
megerősítették őket. Védelmezte, midőn megkísértették azt 
a szenvedélyeknek szabadon bocsátása által tönkre tenni, s 
pedig az által, hogy épen akkor legszebben ragyogtatá a 
szent szüzeknek tisztaságát, a hitvallóknak türelmét és a 
földi pályajokat dicsőségeseu befutott szenteknek sokaságát." 

„De nem szűnt meg egyházát védelmezni, a Mindenható 
ma sem. Avagy ki az, ki ellen az egyháznak manap, mint 
legveszélyesebb ellensége ellen, folytonosan és elszántan 
küzdenie kell ' ? . . . . A hitetlenség szelleme ! Ez azon alvi-
lági szörny, mely ellen csak egyetlenegy fegyver létezik : a 
népeknek, a hitben való állhatatossága. S íme a Minden-
ható, miképen arasztja el nemünket épen jelenleg ezen dicső 
adománynyal, ezen biztosan működő gyógyszerrel ! Kik 
azok, kik manap legerősebb gátott vetnek a hitetlenségnek, 
az alvilági gonoszság emez, úgyszólván, foglalatának tovább 
terjedése elé ? Nem a hatalmasok, nem e világ bölcsei, nem 
a magas polczokon állók teszik azt, hanem a népnek tömege ; 
nem is annyira az úgynevezett alsórendű nép ; mint inkább 
ama bizonyos, minden rangú s rendű személyekből álló se-
reg, melyet az egyház minden időben ,plebs Christiana' ne-
vével feldíszített. Ezek küzdenek a hitetlenség ellen, ajtatos 
zarándokolások, az egyházak buzgó látogatása s az Isten-
nek miudenképeni dicsőítése által ; küzdenek az által, hogy 
szorgalmasan járnak az Ur asztalához, hogy a keresztény 
jótékonyság müveiben kifáradhatlanok és kimerithetlenek, 
hogy oly kegyeletes testvérületekké egyesülnek, melyeknek 
czélja az ünnepnapoknak megszentelése, a betegeknek ápo-
lása, s az árváknak s özvegyeknek segélyezése; — szóval, 
az által, hogy a jót minden kigondolható módon gyako-
rolják." 

„íme tehát, ezen szent és jóságos szellem, mely a nem-
zeteket napjainkban megszállotta, valamint egyrészt Isten-
nek legközvetlenebb müve, ugy másrészt biztos záloga is 
annak, hogy eme szomorú időkben sem vonta meg hathatós 
pártfogását anyaszentegyházunktól. S tudjátok-e, miben 
nyilvánulnak az isteni malasztnak eme csudái leginkább ? hol 
ismerhetők fel azok legvilágosabban ? . . . . Abban, hogy a 
Mindenható épen ma, épen most, épen a mi napjainkban 
annyi alkalmat nyújt és szolgáltat eme szentszéknek, egyes 
kitűnő szolgáinak boldogokká s szentekké avatása által, 
magasztos nevét dicsőíthetni !" 

„Mert ime, mi történik ? E szenteknek hire és dicső-
sége betölti Európát, az egész világot. Nincs birodalom, 
nincs ország, majdnem azt mondhatnók : nincs tartomány, 
melynek nem volna saját szetitje. Olyankor pedig, midőn 
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Istennek egyik-másik jámbor szolgája boldoggá, vagy 
szentté avattatik ; — olyankor az illető országnak templo-
mai a rendesnél látogatottabbak, a szentnek honfitársai 
folyamodnak hozzá, olvassák életleirását, s kiki talál abban 
valamit, amin épülhet, mit saját üdvére fordithat. Hozzá j á -
rul, hogy emez ajtatos mozgalomnak jó nagy része túlter-

jeszkedik ama tartománynak határain, melyben a szent 
született ; sőt valamenuyi keresztény foglalkozik vele, élet-
módjával, erényeivel, cselekedeteivel, csudáival ; elmélked-
nek felette, s ezáltal, úgyszólván, egészen uj, az eddigitől 
merőben elütő légkörbe lépnek. Ebből következik aztán, hogy 
-a szentet utánozni iparkodnak, miáltal viszont csudálatos 
módon erősíttetnek meg'a hitben. íme ez az, mit Isten manap 
anyaszentegyházának védelmére és hasznára tesz, és azért, 
hogy megmutassa a világnak, hogy a sötétség szelleme, bár-
mit tegyen is, nem fog győzedelmeskedni soha; mert van nálá-
nál erősebb hatalom, mely az egyházat támogatja, s minden 
támadás ellen védelmezi (Folyt, köv.) 

Herlin. W a g e n e r és S y d o w , e két név eléggé 
jellemzi viszonyainkat. Wagener, első osztályú előadó a csá-
szári kabinetben, a jezsuita-törvénynek egyik alkotója s 
legarczátlanabb, legdurvább előharczosa, moraliter tönkre 
van téve ; piszkos üzérkedése s megvesztegethetősége minden 
kétségen felül áll. Lasker, a kis poseni zsidó-ügyvéd az, ki-
nek e hallatlan megbélyegzést köszönheti s bármi is volt 
oka, hogy a kis zsidó ekként saját pártfele ellen dühöngött, 
az igazság érdekében örülünk, hogy a dolog igy, a hogy 
megtörtént. 

Lasker, mint tudva vau, már előbb egyszer arról vá-
dolta Wagenert, hogy a kereskedelmi ministeriumból egy 
vasúti concessiót szerzett, melyet későbben nagy haszonnal 
eladott. Wagener és barátai ezt akkor nagy, „sittliche Ent-
rüstung" mellett tagadták ; sőt Roon, az elnök-minister, a 
„becsületes emberek pártjának" ezidőszerinti feje, mely 
utóbbi tisztet annál könnyebben teljesithet, minthogy a fran-
czia milliárdokból ő is néhány százezer tallért kapott ; — 
Roon tehát személyesen jót állott Wagenerért, s f. hó 7-én, 
hoszabb, az alsóház elnökéhez intézett, Laskerre nézve 
nem egy kifejezésében sértő levélre „határozottan kijelen-
tette," miszerint Wagener soha sem szerzett vasúti conces-
siót. Si tacuisses ! — mert most felkelt a kis Lasker, s három 
óra hoszat tartó, fényes beszédben, birói okmányok, s oly 
férfiak vallomásai alapján, kik készek állításaikat esküvel 
megerősiteni, kimutatta, hogy nemcsak egy szóig igaz mind 
az, a mit Wagenerről eddig mondott, hanem hogy még sok-
kal többet is tud, mit nem mondott volna el az ország szine 
előtt, ha az elnökminister nem vegyül a dologba, s pedig oly 
módon, mely ő rá, Laskerra nézve, felette sérelmes, ameny-

1 nyiben igazságszeretetét gyanusitja. A beszédnek hatása rop-
pant volt. Wagener általa oly egyénnek bélyegeztetett, kivel 
becsületes ember szóban sem állhat többé. Lasker többi közt 
beszélt egy esetről, melyben Wagener két „alapitó-társá"-
val összeveszvén, gazembereknek nevezte él őket, s mint 
csalókat bíróilag bepanaszolta ; harmadnapra pedig vissza-
vette panaszát, s velők együttesen egy uj alapítási vállalat 
élére állott ; mert időközben — 20000 tallért kapott tölök. 
Ez az az ember, kinek Németország a maga hírhedt jezsuita-
törvényét köszöni ! 

A Sydow-féle zavar ellenben épen arra való, hogy a 
német, protestáns egyháznak önfeloszlási processusát jel-
lemző világosságba helyezze. Emiitettük már, hogy a főegy-
házi tanács őneki, kit a brandenburgi consistorium Jézus 
istenségének tagadása miatt letett volt, a confirmandusok 
oktatását megengedte. Miután pedig ezen oktatás az összes 
hittanitást, többszörös predikácziót, s az Urvacsorának 
kiszolgáltatását foglalja magában, világos, hogy ezen enge-
dély azonos a teljes rehabilitátióval. Természetes, hogy az 
orthodox-protestans lapok a főegyháztanácsnak ezen eljárá-
sát nagyon zokon veszik. „Mi itt voltaképen az igaz, melyik 
a jogszerű itélet ?" — kérdi a „Magdebg. Ztg" ; — „ezen 
ellentétes eljárás oly anarchiát jelez egyházi belügyeinkben, 
mely minden becsületes protestáns embernek szivét a legna-
gyobb aggodalommal eltölteni képes. Ily anarchia megölő 
betűje minden tekintélynek, s fájdalommal kénytelenek va-
gyunk megvallani, hogy minden „ókatliolicismus"-nak da-
C Z â l ' â j Si pápista táborban ilyesvalamit soha sem láttunk." 

Mig ekként a protestáns, egyházi hatóságok ellent-
mondanak egymásnak, addig az igy felélesztett s táplált 
anarchia mindinkább nagyobbodó mérvekben terjed. Min-
den nap néhány, rokonszenvet és helyeslést kifejező felira-
tot hoz Sydownak. A berlini, városi képviselőség, a crefeldi 
polgáregylet, a badeni, országos protestans-egylet, a lipcsei 
„közhasznú" társulat, a poseni protestánsok sat. hasonló 
feliratokkal fordultak hozzá, s meglehetős sikerültnek mond-
ható pénzgyüjtés indult meg azon esetre, ha a brandenburgi 
consistoriumnak határozata hatályba lépne, s Sydow eddig 
viselt hivatalát elvesztené. Ily módon, mint a lapok állitják, 
50,000 tallér gyűjtetett, semmi más czélból, mint — az 
istentagadásnak megjutalmazására ! Valóban, szomorú jele 
az időknek ! 

IRODALOM. 
11. „A kath. egyház szertartásainak régészeti és magya-

rázati kézikönyve", irta Némethy Lajos. A főméit, herczeg-
primás érseki jóváhagyásával. 7.—14. iv. Az egész mű bolti 
ára 84 kr. Pest 1873. Lampel Róbertnél. 

Volt szerencsém a „Religio" mult évi 44, 45 és 46 szá-
mai hasábjain, fent czimzett mű első füzetének birálatát, 
illetőleg ismertetését adni ; jelen sorokban folytatólag annak 
második füzetét bátor vagyok bonczkés alá venni. 

A második füzet, a penitencziatartás szentségének foly-
tatásával kezdődik. Itt (157 j.) felsorolja sz. az egyházi bün-
tetéseket : a kiközösitést és tilozatot, előbbit IV. Henrik csá-
szár, utóbbit hazánk, Kun László alatti esetével illustrálja. 

Az egyházi rendröli részletben igyekezett sz. mágát 
nem ismételni, habár müvének első fejezetében már az egy-
házi személyekről szólott. Beszél itt az előkészitő szentelés-, 
a kisebb rendek-, a három nagyobb szentelés- és a szentelés 
legfelsőbb fokáról, a püspök szentelésröl, melyhez hozzá 
kapcsolja a pápa koronázását, mintha az is a szentelés leg-
főbb fokához tartoznék. Ezt jobb lett volna e czikkhez, csu-
pán függelék gyanánt csatolni. 

A házasság szentségéről beszélvén igen czélszerüen 
közbeszövi (381. k.) sz., hogy az nem csupán polgári szer-
ződés, mint a muiek a mai népboldogitók, a polgári házas-
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ság behozatala által bélyegezni óhajtanák. Itt (174. k. j.) sz. 
a házasságot tiltó és érvénytelenítő akadályokat, magyar 
versben is felsorolja. Igen jó lett volna itt azon szentírási 
helyeket megemlíteni, a melyekben Krisztus urunknak, a 
házasság felbonthatatlanságúra vonatkozó szavai előfordul-
nak, valamint az egyformaság kedveért, miután sz. kevésbé 
lényeges tárgyaknál, azt mindig nagy készséggel szokta 
tenni ; de ugy főképen azért, mivel mai nap a polgári házas-
ság által, annak felbonthatatlansága tagadtatik, holott 
Krisztus Urunk azt (Márk. 10, 11. Luk. 16, 18. és Pál I. 
kor. 7, 10, 11.) nyíltan kimondá, és utána a tridenti zsi-
nat (Sess. 24. c. 7.) „az evangeliumi és apostoli tanításra 
alapítva", teszi nyilatkozatait e szentség felbonthatatlan-
sága körül. 

A szentelményekröli czikkben külön beszél sz. az áldá-
sokról, külön a seentelésekröl, holott (167. j.) megvallja, mi-
szerint a theologusok határozottan körül nem irták, melyek 
tartoznak a kegyszerfelék közül az áldások, és melyek a 
szentelések közé ; de igenis, a theologusok összes véleménye 
megegyez abban, miszerint a szentelések, hatásukra nézve, 
nagyon is különböznek az áldásoktól, mert a szentelt tárgy, 
a szentelés folytán, a világi vagy profán tárgyaktól elkiilö-
nittetik, és egészen sz. czélókra rendeltetik. Ezen distinctiót 
sz. is annyira, mennyire observálni látszik. 

Az oltári szentséggeli áldásnál igen helyesen mondja 
sz. támaszkodva az egyházi határozatokra (S. R. C. 1676. 
mart. 21, 1769. febr. 9. és Rit. Rom. de Sacr. Euch, et de 
Process.) hogy a pap részéről szótlanul adatik az ; de nem 
mindig, mert olykor e szavak : „Benedictio Dei omnípotentis 
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et 
maneat semper" is szoktak, és pedig énekszóval mondatni, 
névleg az urnapi körmenet alkalmával (L. Rit. Strig. Proc. 
Theophorica.). IV. Pál pápának ritualéja az urnapi körme-
net végével csak egy benedictiót ír elő, és azt is csendben. A 
mainap divó énekes áldásadás, különféle tartomány szoká-
sainak köszönheti eredetét, és meghatározott formulával nem 
bir. (L. Bened. XIV. de Inst. Eccl. c. 5.) 

(Vége köv.) 
12. Megjelent és beküldetett: „Szent keresztúti ajtatos-

s«</", Győrött 1872, Sauerwein Gézánál. A pannonhalmi főa-
pát ö mlgának jóváhagyásával. 8. 60.1. Tartalomjegyzék: 
A szent keresztúti ajtatosság eredete : I-ő keresztúti ájtatos-
ság; II-dik keresztúti ajtatosság, (a megholt hívekért) ; li-
tánia Jézus szent nevéről ; énekek. Az igen csinos kiállítású, 
tiszta, fehér papiroson, igen.szép, könnyen olvasható, nagy 
betűkkel nyomatott könyvecske, tekintve a nagyböjti időnek 
közeledését, felette ajánlható. 

13. „Kleiner politischer Katechismus der oesterreichi-
schen Rechtspartei" von Viktor Weiss-Starkenfels. Pest és 
Bécs, Sartori kis 8. 75. 1. ára 25 kr. E korszerű müvecske5 

mely több hasonló füzetből álland, általános politikai tekin-
tetekből, de azért is felette érdekes ; mert későbbi folytatásai 
a legégetőbb egyház-politikai kérdéseket, népszerű s mégis 
kimerítő modorban tárgya landják. 

14. „Zur Reform der theologischen Studien in Oester-

reich." Mit Rücksicht auf die über diesen Gegenstand erschie-
nene „Monographie", und auf das „Votum" eines katholischen 
Theologen in der Presse. Graz, 1873. Ulrich Moser's Buch-
handlung. 8. 148. 1. 

E munka, mint czime is mondja, egy régebben meg-
jelent, állítólag Ginzel tollából folyt monographiát tart szem 
előtt, mely minden belbecs és eredeti eszme nélkül, egyedül 
az által tűnt ki, hogy szerzője az állami, josephinistikus ön-
kény hő imádójának mutatja magát. Ennek ellenében a 
gráczi munka a felsőbb tauitás kérdését, mint a könyvnek 
akár csak futólagos átpillantása is mutatja, sokkal alapo-
sabban, sokkal tudományosabban, s sokkal solidabb szem-
pontokból tárgyalja. 

VEGYESEK. 
— A német katholikusok püspökeikhezi ragaszkodá-

sukat nagyszerű tüntetésekben jelentik ki. A lapok folyvást 
hoznak üdvözlő s hódoló feliratokat a püspökökhez, melyek-
ben a papok-és világiaknak ezrei fogadják, miszerint a közel 
álló vihar helyükön találandja őket, főpásztoraik oldala 
mellett. Ilyeneket eddig a kölni, paderborni, münsteri, fu l -
dai, boroszlói, trieri slimburgi megyéből olvastunk legtöbbet. 

— Konstanczban a szavazás tehát megvolt. 2800 sza-
vazóképes polgár közül szavazott 579 ; tehát alig ötödrésze. 
Nevezetes, hogy választás közben táviratot menesztettek 
Strossmayer püspökhez Rómába, azt kérdezendők meg tőle, 
igaz-e, hogy, mint Friedrich és Michelis állították, a pápai 
primátust tagadta. Erre, mint a lapok jelentik, a következő 
távirati válasz érkezett Rómából : „Mit Entschiedenheit, nie 
und nimmer. Décrété publicirt. Brief folgt. Strossmayer." 

— Michelis, ókatholikus vándorpredikátor, e napokban 
Badenban, 200 női hallgató előtt, előadást tartott a — coeli-
batus-vó\ ; illetőleg ellene. 

— Egy előfordult bűnvádi kereset alkalmából a porosz 
legfőbb ítélőszék egyik döntvényében kijelentette, miszerint 
a coelibatusnak ócsárlása vagy egyéb kénti megtámadása 
bűnesetet képez, minthogy ezen institutio a katholika egy-
ház, tehát egy államilag elismert vallásnak kiegészítő részét 
képezi. 

— Hogy megy a dolog azokkal az expropriátiókkal, 
arra nézve egy római lapban a következő adatokat olvassuk: 
A kormány kisajátított egy nagy, a kapuczinusok tulajdonát 
képező kertet a Barberini-piaczon. E kert körülbelül egy 
milliót ér, a kormány pedig 40000, mondd : negyvenezer 
lírára becsültette, tehát huszonötödrészét adná érte, ha egy-
általán adna valamit ; mert még ez a 40000 líra is Olaszor-
szág „nagy könyvébe" iratik, azaz olasz államadósságnak 
nyilvánittatik, mi által ez összeg, a papírok mai állása sze-
rint 29000 lirára szállíttatik alá. így egy millió értékű telek 
29000 líráért kerül az állam — zsidainak kezeibe ! 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. * 

Eddigi összeg 363 ft. 39 kr. és 40 db. es. kir. arany. 
2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. kettős tallér, s 1 db, 
ezüstforintos. 

N. N. Nagyszombatból 2 fr t . 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, febr. 26. 17. I. Eélév. 1873. 

TARTALOM. A liberalismus s a Szent-Vincze-egylet. 
— Rövid uti jegyzetek. — A fensőbb tanitás corruptiója 
és a kath. egyetemek. — Egykázi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

A liberalismus s a Szent-Vineze-egylet. 
(Vége.) 

A katli. egffiáz nem mond le szegényei-
ről, szeretetére szorult gyermekeiről, kikben nem 
malum inevitabilé-t, hanem a jó Isten képmá-
sát, testvérünket, sőt az örökkévalóság egyedül 
helyes szempontjából véve, valódi kincsünket lát-
t a t j a velünk. Nem irja ki a szegényadót, nem kény-
szerit a szeretet tényeire, volentes non cogit ; hanem 
mindenkinek szabadságára, nemesen érző szivére 
bizza, mit és mennyit ad a szegény testvéreknek ; 
s ez eljárás csakugyan liberális. A kath. egyház, 
főleg remek szervezetű sz.-Vincze-egyletei által hi-
dalja át azon borzasztó űr t , mely a birtokos osz-
tály s a szegények között oly félelmes, mindent 
elnyelni látszó mélységben meredez, megállapítva 
a tulajdon ker. fogalmát a feltétlen tulajdonjog ha-
mis felfogása ellenében. Szerinte ugyanis az Isten 
minden dolognak egyedüli, valódi és tulajdonképeni 
birtokosa, és sem tulajdon, sem szokás, sem törvény 
Istennek e lényeges jogát nem szoríthatja meg. 
Azonban a jó Isten e dolgok egy részét az emberek-
nek használatul ad ta ; nincs tehát azokhoz tulaj-
dón-, hanem csupán élvezetjoguk, és természetesen 
ezen utóbbi joggalis csak annyiban birnak, ameny-
nyiben a dolgokat ugy élvezik és használják fel, 
amint azt Isten akar ja és elrendelte. Már pedig 
Isten akarja, hogy a föld javaiból minden ember 
fedezze életszükségeit. Ezzel a kereszténység épen 
nem tani t ja a communismust, a birtokközösséget; 
a kereszténység kárhoztatólag itéli el a hamis com-
munismust, midőn az Isten parancsát, mely a lo-

pást t i l t ja , fennen hirdeti ; de igenis, tanit ja a va-
lódi communismust, midőn a gazdagnak kötelessé-
gévé teszi, hogy a gondozására bizott bir toknak 
gyümölcseiből szűkölködő testvérén segitsen. „Ha 
a magánbirtok nem Isten kegyelméből van," — 
mondá nem rég egy tisztes államférfi,— „ha hozzá 
kötelmek csatolva nincsenek, ha az nem a család, 
állam, Isten országa magasabb czéljaira, hanem 
csupán az önzés lelketlenségére van szánva, akkor 
a magánbirtok valóban nem szent, hanem sérelmes 
és piszkos, és akkor Proudhonnak igaza van, midőn 
azt ál lit ja : , La propriété c'est levőig a tu la jdon lo-
pás. A tulajdon csak mint Istentől, minden dolog-
nak e valódi birtokosától nyert hűbér lehet szent."1) 

Az egyház tehát a forradalmi elvek által alap-
jában megingatott társadalom megmentésére törek-
szik, midőn a sz.-Vincze-egylet korszerű terjesztése 
által a gazdagokat kincseiknek észszerű felhaszná-
lására buzdítja, a szegényeknek pedig illendő mun-
kát, foglalkozást keres, s őket a szükséges könyör-
adományban részesiti. S ezt mind magasabb szem-
pontból, t. i. az ember nemesbülésének, a lelki és 
testi nyomorból való kiemelkedésének szempontjá-
ból teszi, maga keresi fel tékozló gyermekét, csilla-
p í t ja lelki és testi éhét az örök és földi élet kenye-
rének nyúj tása által, betakarja lelkének és testének 
mezítelenségét, s őt a társadalom hasznos tagjává 
tenni iparkodik. Ez egylet a társadalmi és családi 
nyomor minden ágára terjeszti ki nemes figyelmét ; 
egyes osztályai (conferencziái) Belgium-, Franczia-, 
Német- és más országokban a legváltozatosabb 
módon működnek a mindent átölelő ker. szeretet 
terén. Míg az egyik conferenczia főleg az árvákat 
ta r t ja szem előtt, a másik az ezernyi veszélynek 
kitett másokat veszi felügyelő pártfogása alá ; mig 
emez szolgálatnélküli cselédeknek nyú j t szeretettel-
jesen anyagi és erkölcsi menhelyet, addig amaz a 

*) Jakrb. des Vereins, 23. köt. 1. füz. 
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betegek ágyainál vigasztaló angyalként őrködik ; 
só't némely városban még a fogságból kiszabadult 
fegyenczekre is kiterjed gondos figyelme, hogy a 
társadalom számára el ne veszszenek. 

Szép, szép dolgok ezek, gondolod tán magad-
ban k. o., csakhogy bajos azokat, főleg faluhelyen 
meghonosítani. Igaz, bajos, omne initium durum, 
de nem lehetetlen. Csak komolyan hozzá kell fogni: 
a többi mintegy magától jő. Nem arról van a szó, 
hogy a sz.-Vincze-egylet mindenkin és minden 
i rányban segitsen: ezt csupán a jó Istennek határ-
talan hatalma képes tenni ; az sem szükséges, hogy 
az egyletbe a hivek mindjárt eleinte nagy számmal 
lépjenek : „a tapasztalás tanúsága szerint ugyanis," 
— mondja a derék Stolcz Albán 2), „az ily vállala-
tok legjobban akkor sikerülnek, ha szerény, csen-
des, alázatos kezdetök vagyon;" csupán az szük-
séges, hogy a lelkész legalább 5—6 jó lelket kisze-
meljen, ezekkel az egylet szabályait 3) megismer-
tesse s velők az alapítandó egyletet pár hétig jól 
megfontoltassa, maga pedig azt az oltár zsámolyá-
nál az Ur Jézus kegyébe, a szeplőtelen Szűz s sz. 
Vincze pártfogásába melegen a jánl ja ; és ha a jó 
lelkek a megfontolási idő elmultával az egylet meg-
alapítására készeknek nyilatkoznak, az eo ipso meg-
alapítva van. A tagok magok közül egy elnököt, 
egy jegyzőt és egy számadót választanak. Az elnök 
meghatározza a gyűléseknek idejét, a belépni szán-
dékozó tagokat ott előterjeszti, s a megvitatandó tár-
gyakat előadja. A jegyző az egyleti, tagok és se-
gélyzendő családok lajstromát vezeti és a gyűlések 
határozatait feljegyzi. A számadó vagy pénztárnok 
pedig kezeli a pénzt, és más egyleti tulajdont, be-
szerzi a szükségeseket s a bevételek- s kiadásokról 
számol. Ha az egyleti tagok száma csekély, ugy az 
összejövetel valamelyik tagtárs házában, és ha a 
plébános is — mint illik ! — résztvevő tag, a ple-
bániaházban tar tható meg ; ha pedig a tagok száma 
nagy, ugy a gyűlés helye az iskola lehet, annál 
inkább, miután a gyűlés rendesen vasárnap történik. 

Fel, fel tehát, mélyen tisztelt, forrón, szeretett, 
magyar paptársaim ! Ne hagyjuk magunkat elret-
tentetni a kezdet, itt-ott felmerülő nehézségei á l ta l i 
non est viri timere laboréin. Nagy kiterjedésű a 

») Lásd „Unterricht über den Vincenz-Verein," igen 
ajánlható, practikus füzetkéjét. Ara 2. ez. garas. 

3) Be jól tenné a sz.-István-társulat, ha a különben 
Bachemnél megjelent „Statuten" czimü füzetkét magyarra 
lefordítva kiadná. E sorok irója szivesen vállalkozik annak 
ingyen lefordítására. A német füzet ára 3. ez. garas. 

munkatér, magasztos aczél, örök a ju ta lom! A „de 
verbis quantum vi s"-féle liberalismus hazánkban is 
csatangol szerteszét, és fanyar gyümölcsei sokak-
nak, de főleg a katliolíkusoknak jogos visszatetszé-
sével találkoznak ; innen van, hogy a liberalismus 
előharezosai főleg a katholikusokat a nemtelen gya-
nusitások egész halmazával, a liberalismus elleni 
törekvések vádjával árasztják -el. Fú j ják a riadót 
az ellentáborban, harczi kiáltások töltik be a leget, 
a liberálisok tagadhatlanul előre nyomulnak, s a 
háború élethalálra megy; szabad-e, lehet-e eltávoz-
n u n k ? . . . Keresztbe font karokkal nézzük-e, mint 
foglal u jabb és ujabb tért elleneink hada? Jajve-
székelve hagyni oda a csata szinhelyét, a legnem-
telenebb gyávaság, a legperfidebb hit- és honáru-
lás. Katii, papok és magyarok vagyunk : a magyar 
kath. egyház sorsa kell, hogy érdekeljen minket ; 
Isten szent kegyelme után tőlünk függ felvirágzása, 
de a mi elpuhult tétlenségünk okozhatja elbukását 
is. Mit akarunk, és mit fogunk t e n n i ? . . . Küzdeni, 
óh igen, küzdeni fogunk, mint a vértanuk unokái-
hoz, mint s hős magyar elődök el nem fajul t fiaihoz 
illik ; küzdeni fogunk a mindent legyőző szeretet 
fegyvereivel, a szeretet oly tág mezején ; — hirdetni 
fogjuk a szegényeknek mind tettel, mind szóval az 
U r Jézus evangéliumát, ki fogjuk göngyölgetni a 
ker. liberalismus, két ezer év diadalával koronázott 
zászlaját, melyre az igazi testvériség szent jelszava 
irva van, s e zászló alatt mi is győzni fogunk. E 
zászló alatt Paulai sz. Vincze korának legnagyobb 
jótevője lett, s e zászló alatt küzdő „egylete" is a 
mi korunknak valódi áldása, a ker. liberalismusnak 
örök szép emléke lesz. 

Azért fel, testvérek, csatára fel ! Szent az ügy, 
melyért küzdenünk kell ; és túlvilági örök fénytől 
ragyog az igazság koronája, melyet az Ur , az igaz 
biró, a jó harezot liarczolóknak igér. Azért, „ha 
ijeszt a munka, lelkesítsen a jövendő jutalom!" — 
Isten veletek ! 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Amsterdamot már a mult században nagy veszély fe-
nyegette, a czölöpeit pusztító, és állítólag tropikus orszá-
gokból, hajókkal bevándorlott férgek részéről, melyek ké-
sőbben ugyan nyom nélkül eltűntek, de, mint mondják, 
másfél évtized előtt ismét mutatkoztak. A Trippenhuisnak is 
nevezett festménygyüjtemény, a szó teljes értelmében nem-
zeti csarnok, mely az óhollandi iskola legértékesebb képeit 
tartalmazza. Ezenkívül van a városnak még két figyelmet 
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vagy a praedestinatio körüli nézetei, hanem aljas indokok-
hói, orániai Móricz által vérpadra hurczolt Oldenbarneweld-
nek tömlöczét is látnöd kell, ha vezetőre bizod magad. A 
„Binnenhof" szabálytalan, részint ódon, részint ujabb épü-
letek tömege, mely belül négyszögű tért képez. Több ható-
ságnak itt levő hivatalai, úgyszintén a két kamara üléster-
mei, nem mutathatnak fel valami nagyon figyelemre méltót. 
Az éjszakkeleti kapu előtt megszemlélhetjük a messzeföldön 
hires parkot (het Bosch), melyben félóra távolságnyira Haag-
tól van a thuis in tbosch (Haus im Busch) nevü királyi nya-
raló is. De az idegenek serege, és ünnepeken a főváros la-
kói, a tengeri fürdője által, az utóbbi időben hirre vergődött 
Scheweningent keresik fel, hová csatornán és szárazon, ko-
csin és vaspályán könnyen eljuthatni. A nyolczadfél ezer 
lakost számláló helység csinos, uj, katholikus templommal 
bir. Még egy negyedóra, és az éjszaki tenger egész nagysze-
rűségében tűnik fel szemeink előtt. A hegyek és rónák vál-
tozatosságának bájait Németalföld nem bírja, de van ten-
gere, és a szántóföldek, kertek és rétek ritka culturája 
sokat pótol. A nagy városok közelében, Utrecht és Amster-
dam között, Arnlieim, Harlem és más helyek mellett a csa-
tornák, és a téglákból készült országutak mentében, a leg-
szebb, és kényelemmel gazdagon ellátott, parkszerű ültet-
vények és kertek által körülvett villák szemlélhetők. 

Mielőtt másnap Haagát elhagynám, egy kellemesen 
töltött órában alkalmam nyilt tanuja lenni azon szívélyes 
viszonynak és ragaszkodásnak, mely a katholikus hiveket 
lelkipásztoraihoz fűzi. Azon plébániának, melyhez házigaz-
dám tartozott, uj, épen ez időben érkezett egyik káplánya, 
a szokásos első látogatást tette, kinek vendéglősünk be is 
mutatott. Tolmácsul szolgált az utóbbi közöttünk, mert ez 
urak, habár latinul tanulják a theologiát ők is, még sem 
nagy gyakorlatával látszanak birni e nyelvnek, és törni 
talán nem szeretik. (Folyt, köv.) 

érdemlő képtára a : Van der Hoop- és a Fodor-museum. A 
„natura artis magistra" nevét viselő társulat tulajdonát ké-
pező állatkert, különösen ritka állatok tekintetében a leg-
gazdagabbak közé sorolható. 

Ahol nagy kereskedés van, ott Izrael fiai sem hiányoz-
hatnak, és csakugyan vagy harminczezeren vannak Amster-
damban, kik német és portugalli zsidókra oszlanak, és k i -
lencz zsinagógával birnak. A protestánsok birtokában levő 
„Nieuwe Kerk" (uj templom), mely a 16., század elején 
emeltetett, és később leégvén, újra építtetett, Németalföld 
legszebb épületei közé számíttatik. Egykor harmineznégy 
oltár diszité, de a reformált képirtók dühe egynek sem ke-
gyelmezett. 

Természetes, hogy ily elsőrangú kereskedelmi város-
ban, melyben a világ összes részeiből érkező hajók találkoz-
nak, a kikötő és a tőzsde játszák a főszerepet, de olvasóink 
szivesen felmentenek attól, hogy e helyen a látottak leírá-
sába bocsátkozzunk. Óriásiak azon összegek, melyeket Né-
metalföld csatornákra, viziépitkezésekre fordit. Útitársam 
az innen háromnegyed óra alatt, gőzhajón elérhető Zaarda-
mot szándékozván meglátogatni, elkísértem. A Zaar part-
ján a szomszéd falvakig, vagy négyszáz szélmalom áll, de 
az idegenek inkább azon fabódé kedveért jönnek, melyben 
nagy Péter, az oroszok czárja lakott, midőn itt a hajóépítés 
mesterségét tanulta. Hányszor válik nevetségessé a nagy 
emberek és történeti emlékek iránti pietás, midőn nyomban 
rá azt halljuk, „wie der nüchterne Cultus der reformirten 
Kirche jedem Kirchenschmuck abhold ist," és minden lép-
ten nyomon a képirtók pusztításainak eredményeit látjuk. 

Társamtól elbúcsúzván már csak magam mentem 
Ilaagba, hova innen vaspályán két, harmadfél óra alatt el 
lehet jutni. Az idegenek sokasága okozta, hogy csak a ne-
gyedik vendéglőben leltem lakhelyet, és mégis nem jártam 
rosznl, mert becsületes, katholikus fogadósra akadtam. Alig 
van város Hollandiában, mely annyi szép és széles utczák-
kal, nagy térekkel és csinos házakkal ékeskednék. Kilencz-
ven és néhány ezer lakosainak két ötödrésze katholikus, 
kik itt öt plébániával birnak. A fővárosi plébániák hatá-
rainak kijelölése, a fővárosokban nem csekély nehézségek-
kel volt egybekapcsolva. A lelkészek jövedelmét azelőtt 
majdnem egyedül az önkény tes adományok, és a stóla szol-
gáltatta, melyek tekintve a híveknek, lelkészeikhez való 
nagy ragaszkodását bőven folytak. Az ötvenes évek óta a 
papság államfizetésben is részesül, mely azonban eltartására 
koránt sem elegendő, s mig a protestáns cultusra a költség-
vetésben másfél milliónál több jutott, addig a katholikusok 
alig egy harmadát kapják ez összegnek. 

A museum, a képtárt és ritkaságok gyűjteményét tar-
talmazza. Van Dyck, Rubens, Rembrandt, Holbein, Dürer 
több képei láthatók az előbbiben. A festmények két har-
madrésze németalföldi mesterek müvei, de képviselve van-
nak Guido Reiii, Tintoretto, Murillo és Velasquez is. Az 
utóbbiban, a hollandi gyarmatokból ide szállított, továbbá 
japáni és chinai ritkaságok, lakminták, hajó- s hangszerek, 
és nevezetes férfiaktól maradt emlékek, fegyverek és éksze-
rek őriztetnek. Akit érmek, pénzek és metszett kövek ritka 
példányai vonzanak, szintén kielégítheti kiváncsiságát. Gro-
tius Hugo nemes barátjának, a korántsem arminianus tanai, 

A fensőbb tanítás corruptiója és a kath. egyetemek. 

Pest, február végén. Az emberinem haladása művelő-
dési intézményeitől s intézményeinek irányától van feltéte-
lezve. Emeltethetnek nagyszerű, tudományos intézetek, me-
lyek a szemlélőt bámulatra ragadják, berendeztethetnek az 
emberi lángész által feltalált, tudományos készülékek teljes 
özönével, előadásokat tarthatnak bennök a világ első rangú 
tudósai, mégis mindez önmagában nem lesz képes oda emelni 
az emberinemet, hogy szellemi vágyait kielégítse. Mindez 
nem birja önmagában a haladás biztosékát. Egy kellék múl-
hatatlanul szükséges még az emberi szellem kielégítésére a 
művelődés és haladás terén, és ez a biztos, megingathatlan, 
öszhangzó irány a tudomány minden ágaiban, mert csak ily 
biztos, megingathatlan, öszhangzó irány képes megóvni a 
tévedésektől, a haladást gátló visszaesésektől. Csakis ebben 
találja a fáradhatlan emberi elme működésének vezérfona-
lát ; ingadozásai, aggodalmai és csüggedései között az any-
nyira szükséges bátorítást ; ez képezi végre az emberi nem 
öszhangzó művelődésének biztos emeltyűjét. De ezen irányt 
egyedül a kereszténység, vagyis, minthogy tudományos 
kiképeztetés- és művelődésről szólunk, a keresztény hittu-
domány képes nyújtani, mely hittudomány a keresztény-
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s égnek egyik legfenségesebb resultatuma. Euélkül sikeret-
len minden törekvés, az emberi nem folytonos visszaesé-
seknek lesz kitéve, művelődése félszeg lesz és jobb részének, 
lelkének vágyai, nem hogy a kielégítéshez közelednének, 
hanem attól még inkább elvonatnak. 

A fensőbb tanitás előtt általában, és minden tudo-
mányág előtt különösen, azon magasztos czélnak kell le-
begni, hogy, midőn az elmét egyrészt a tudomány valamely 
ágának tárgyhalmazával megtölti, addig másrészt ugyanez 
által a lelket nemesitse művelje, és azon öntudatot majd fej-
leszsze, majd táplálja, hogy az igazság, mely minden tudo-
mánynak magva, magához az igazság forrásához vezet. A 
tudomány e czél eltévesztése mellett, lehet, hogy anyagi 
téren nagy sikert lesz képes felmutatni, de a szellemi műve-
lődést nem emeli, hanem elnyomja, a haladást nem eszközlí5 

hanem gátolja. Valóban mily megmérhetetlen magaslaton 
állana az emberiség, ha a tudományos művelődés képviselői 
és kezelői, nem ingadoznának ellentétes, és az emberiség fel-
adatával teljesen összeütközésben álló irányok között ; ha a 
helyett, hogy dicsőségnek tartanák, függetlenséget negé-
lyezve, magokat a kereszténység irányával ellentétbe he-
lyezni, ha, mondjuk, e helyett a keresztény hittudomány 
által kijelölt ösvényen járnának, és vezérszerepét elfogad-
nák ; ha végre meg lennének győződve arról, hogy küldeté-
söknek az emberi nem művelődése érdekében, csakis ezen 
irány követése által felelhetnek meg ! 

Volt idő, midőn a tudomány képviselői helyzetöket 
igy fogták fel és kötelmeiknek e tekintetben is pontos 
lelkismeretességgel megfeleltek. A ker. népek tudományos-
sága ugyanis, nem csak az egyháznak mindig jótékonyan 
ható pártfogása alatt fejlődött ki, hanem tudományok tár-
gyát első sorban az Isten és az emberi lélek képezte ugy, 
hogy a ker. népek eszét és lelkét a theologia és a vallástu-
domány művelte. Ez volt a főtárgy, mely a szellemeket 
foglalkodtatá és a többi tudományok kezelésében is az irányt 
megszabta. 

Midőn a 13-dik század kezdetén, a tisztán emberi tu-
dományok nagyobb fejlődésnek indultak, már akkor a scho-
lastica theologia mint bevégzett egész készen állott, és a 
mindent átkaroló bölcsészeinek lényeges alapjáról általa 
gondoskodva volt. Sőt a bölcsészet, további fejlődésében 
egyenlő lépést tartott a theologiával, és a theologico-philo-
sophicus encyclopaediák, melyek a lSrdik század kezdetén 
terveztettek, oly módon voltak alkotva, hogy azokban min-
den másodrendű tudománynak alapvázlata és alapelvei meg-
határozva voltak. Mindezen másodrendű tudományoknak, a 
theologia védszárnyai alatt, az általa meghatározott elvek 
alapján, támogatva a ker. bölcsész3t által, kellett volna a 
jövő századokban kifejlődni és virágozni. E terv a 13-dik 
században valóban nagyban pártfogoltatott is, sőt még a 
14-ik században is, erélyesen támogatva, követtetett, de 
már a 15-dik és 16-dik századbau eredeti irányát el kezdé 
hagyni, és a 17-ik században végre teljesen átváltozott. E 
században kezdődött tulajdonképeii a fensőbb oktatás irá-
nyának teljes megromlása ; mert ámbár tagadhatatlan, hogy 
már a 15-dik századbeli, fensőbb oktatás is egyházellenes 
irányt vőn, de az alapgondolat : „tudomány Isten nélkül", 
csak a 17-ik században mondatott ki. 

Korunkban sokan vannak, kik nemcsak nem képesek 
felfogni az egyház ezen eljárását a tudományok irányában, 
de ép ezért a legnagyobb zsarnokságról, visszaélésről is vá -
dolják azt. Ez a dolgok mai rendjét tekintve, midőn a ma-
terialismus tulsulylyal bir, midőn az emberi léleknek mi 
érték sem tulajdoníttatik, midőn Isten is semmiben sem vé-
tetik, alig meglepő. Odáig jutottunk már, hogy ha vallásos 
ember a modern tudományos irányban kiképzett emberrel 
találkozik, ha nézeteiket és eszméiket egymásközt kicseré-
lik, nem képesek egymást megérteni, vagyis helyesebben 
mondva : a vallásos ember eszméi őrültségnek vétetnek, és 
szánakozó inosolylyal tekintenek rá. 

Mindez azonban nem akadályoz meg bennünket abban, 
hogy nyiltan ki ne mondjuk, miszerint a középkorban, mi-
dőn a vallásos eszmék tul-uralommal birtak, midőn a tudo-
mányos egyetemek alapítására a vágy mindinkább növeke-
dett, hogy akkor, mily jogos felfogás uralkodott a theolo-
giának viszonyáról, a többi tudományokhoz. 

A középkorban azon magasztos gondolat uralkodott, 
hogy az Isten lévén teremtője mindennek, a vallásnak kell 
mindent megvilágosítani, éltetni és termékenyíteni, és igy 
azon meggyőződésre jutottak az emberek, hogy a vallás 
igazságának kell a jövő sötétségét eloszlatni. Nagyon jól 
felfogták, hogy a tudomány, lia egyszer a vallástól elszakit-
tatik, el fogja vesziteni világító fényét, mely egyedül képes, 
a helyes utat és irányt megmutatni neki. Ki tagadhatná e 
felfogásnak mind magasztosságát, mind helyességét ? Nem 
hatja-e át a vallás, az embernek egész lényét, nem foly-e be 
gondolkozás módjára, nem ad-e irányt tetteinek ? nem annyi, 
és nem az-e az ember, a mivé őt a vallás teszi '? nem szük-
ségszerű folyomány-e tehát, hogy a vallás, ily minden irányú 
hatásánál fogva, magát a tudományt is áthassa, annak alap-
jául szolgáljon ? Végül nem természetszerü-e, hogy a tudo-
mány, elszakadva a vallástól, az ember ez egyedüli neme-
sítő elemétől, önmagával a földhez, az anyaghoz vonja és 
hozzá szegzi azt ? 

Az események ezt napnál világosabban bebizonyítot-
ták. A keresztény alapokra fektetett tudományok fenséges 
rendje uralkodott a 13-ik és 14-ik században, a ker. szel-
lemtől áthatottan virágzottak a tudományok ; mathesis, ter-
mészettan és minden más tudomány helyet nyert azon idők 
nagy ker. encyclopaediáiban, minden egy irány által vezet-
tetve, összhangban működött közre, világhírű tudósok se-
gélyével az emberi nem szellemi müvelésének előmozdítá-
sára és tagadhatatlan, hogy az emberi nem lépésről lépésre, 
lassan ugyan, de biztosan haladt az egyház védszárnyai 
alatt, a világi tudományokban is a nélkül, hogy ezért az 
embernek magasabb czélját szem elöl tévesztette volna, söt 
e czél a világi tudományok által, még elő is segittetett. 

Ez volt azon kor, mely nem csak fensőbb paedagogiai 
szempontból, de azért is példányképül szolgálhat az utó-
kornak, mert a mellett, a mi hasznos, előadta azt is, a mi 
egyedül üdvös, összefűzvén a ker. alapeszme által e kettőt 
ugy, hogy egymásnak nem rombolására, hanem emelésére 
szolgáltak. Nem ismert e kor harezot, a tudomány és a ke-
reszténység kittanitmánya között, mert mindketten egy 
alapon nyugodtak, és a keresztény eszmében mintegy össze-
folytak, vagyis ez volt azon korszak, midőn a tudomány 
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összhangban nem csak volt, de taníttatott is a kinyilatkoz-
tatással. 

Örökké kipótolhatatlan veszteség maradt az emberi 
nem szellemi művelődésére nézve, hogy e viszony a theolo-
gia és a többi tudományok között nem csak megszakadt, 
hanem ellenségessé is fajult. Ha ugyanis széttekintünk a 
tudomány roppant birodalmán, beteljesedve látjuk, amit a 
középszázadok nagy szellemei előre láttak, hogy a tudo-
mányok, ha megszakittatik közöttük és az alapul szol-
gáló ker. eszmék között az összeköttetés, az anyagelviség-
ben fognak elsülyedni, és annak hordnokaivá, apostolaivá 
válni. így történt. A tudományos forradalom a hit ellen be-
következett ; lassankint, de mindinkább elfordultak a ker. 
elvektől, végre a teljes apostasia e téren is bekövetkezett, és 
a tudomány maga az Isten ellen fordult. 

(Vígé köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 24. M o l n á r A l a d á r u r a m n a k 

m e a c u l p á - j a . A népiskolai törvénynek atyja, Eötvös-
nek volt jobb keze, a közösiskolának nagy patrónusa és 
apostola, bölcsen tekintetbe véve a megváltozott körülmé-
nyeket, hasábszámra bizonyitgatja a „Pesti Napló"-ban, 
miszerint az ő törvénye haszontalan dolog, czélt tévesztett 
experimentum, gyakorlatilag érvényesithetlen férezmunka. 
Igaza van neki, csakhogy, ha ezt, mint sok más okos ember, 
már akkor látja vala be, midőn Eötvös által e félszeg mun-
kát országos törvénynyé tétette ; akkor a hazát sok bajtól, 
az egyházat sok kellemetlenségtől, a felekezeteket sok súr-
lódástól kímélhette volna meg. 

S ezt kellett tudnia ; kötelessége volt tudnia, előrelátnia, 
hogy ily szerencsétlen, fonák experimentumnak, mint az övé, 
ilyen lesz a vége. Tudnia kellett azt, inert oly embernek, ki 
akkora reclame-mal, annyi praetensióval, s annyi, majdnem 
charlatanszerü Ígéretekkel lép egy nemzet elé : hogy így 
meg ugy foglak öt év alatt műveltté, tudóssá tenni ; — mit 
az ultramontánok évezredek óta nem tudtak, vagy nem akar-
tak kivinni, azt én kiviendeni néhány esztendő alatt ' — ily 
embernek legalább illett volna, némileg hozzá érteni a szó-
ban forgó ügy-, a népnevelés ügyéhez ; mely esetben aztán 
nem leendett szüksége öt évi tapasztalásra, hogy egy oly 
törvénynek káros voltát belássa, mely ellen minden okos 
ember már akkoriban tiltakozott ; megjósolván azt, a mi 
most tényleg bekövetkezett ; hogy t. i. e törvény, nem hogy 
népnevelésüiikön lendített volna, hanem még inkább összeku-
szitotta, még inkább elsilányitotta azt. Hogy amaz okos em-
berek, kik ezen fényes „eredményeket" már akkoriban előre 
megjósolták, véletlenül mind ultramontánok voltak, az nem 
változtat a dolgon, s Molnár Aladár uram most hiába men-
tegeti magát azzal, hogy ő s volt .ministere a dolgot akkor 
nem értették jobban ; hiába mentegeti magát ezzel, mondom, 
mert épen ezért, mivel nem értették, nem volt szabad nekik, 
mint tisztességes embereknek a kezdeményezést magokhoz 
ragadni, s oly kérdések feszegetésébe bocsátkozni, melyekről 
fogalmok sem volt, melyekre nézve, saját vallomása szerint: 
„sok tekintetben tapogatniok kellett a sötétben" . . . . A 

nemzetek nem azért vannak a világon, hogy egynehány „a 
sötétben tapogató" idealistának corpus vile gyanánt szolgál-
janak, melyen soha sem sikerülhető experimentumaikat meg-
tegyék ; ellenkezőleg, a kik „a sötétben tapogatnak," azok 
ne követeljék, hogy tekintélyeknek tartassanak, hanem á t -
engedve a tért azoknak, kik hozzá értenek a dologhoz, sze-
rényen vonuljanak vissza. Akkor a népeket sok haszontalan 
zaklatástól, magokat pedig azon, nem épen becsületökre szol-
gáló önmeghazudtolástól kimélendik meg, hogy, mint Molnár 
Aladár, egy szép reggelen kénytelenek ezt mondani : „a mit 
akkora bölcseség netovábbjának kürtöltem, az, —most már-
belátom, — voltaképen nagy ügyetlenség volt." 

Alsó-Szemeréd. É l e s z t g e s s ü k a k a t h . h i t -
é r z e t e t ! Gyümölcsöt akarsz ? Fát ültess. Akarod látni a 
kath. hitélet áldásos gyümölcseit ? Ápold a katholikus hit-
érzetet. 

Ezt tehetjük kiválóan a pogányok közti hitterjesztés ügyé-
nek, szóval, tettel vqló támogatása által. 

Szóval. Tanulmányozzuk a missiói tudósításokat, s 
épülni fogunk a hittéritők buzgalmán, épülni a pogányság-
ból megtértek jámborságán. Mi az, a mit mi teszünk, ahhoz 
képest, a mit a hittéritők müveinek ? Mi íróasztalunk mel-
lől, nyugodtan nézünk híveink sorai közé, s helyünkbe hoz-
zák a kisdedet, hogy megkereszteljük ; a beteghez elhívnak ; 
a halott temetésére felkérnek ; van kényelmes lakunk ; télen 
meleg szobánk; asztalunkat híveink teritik; éjjel bé-
kében nyugszunk . . . Ok jönnek, mennek, fáznak, izzad-
nak, éheznek, szomjuznak, a csillagos ég alatt alusznak, 
vizes köpenyükkel takaróznak, s örülnek, ha azok, kiknek 
életét keresik, őket meg nem eszik, nem mintha félnének a 
haláltól, hanem mert nehéz utódot kapiiiok . . . 

Tanulmányozzuk a missiói tudósításokat, s mi lelki-
pásztorok időről időre, de folytonosan beszéljük el híveink-
nek, mint egykor Barnabás és Pál a jeruzsálemi zsinaton, 
„mily nagy jeleket és csudákat tesz Isten a pogányok kö-
zött", a mi hittérítőink által! Mondjuk el, miként terjed az 
Isten országa a négerek közt Afrikában ; miként lesznek a 
kereszt tanítványaivá a meztelen emberevő vadak Ausztrá-
liában ; miként ontják véröket Krisztusért az újonnan meg-
tértek ezrei Japanban . . . S lelkesítve, lelkesedve látni fog-
juk, hogy a példa vonz. 

Kérjünk aztán híveinktől évenkint pár krajezárt a 
külföldi missiók számára. Rendezzünk például évenkint szí-
vélyes felszólítás után, csak egy offertoriumot e czélból, s 
tettel is támogatni fogjuk a hitterjesztés ügyét. 

Fáradságunk gyümölcse: a kath. hitérzet felmelege-
dése, mely a kath. hitéletnek ápoló dajkája, bizonyára bő-
vében fog megteremni. 

Váljon, kik áldoznak többet a missiókra : a katholiku-
sok-e, vagy a nem-katholíkusok ? Szégyen, nem szégyen, — 
meg kell vallanunk : e részben a nem-katholikusokkal mér-
kőznünk sem lehet ! 

Nagy-Britania egymaga az ő 26 millió protestánsával 
többet áldoz a missiókra, mint az egész világ kereszténysége 
együtt véve. 

1870-ben csupán a „Church Missionary Society", me-
lyet kizárólag a 18% milliónyi anglican egyháziak tarta-
nak fen, körülbelöl annyit vett be, (1,126,120 tall.) mint 
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ugyanez évben a lyoni hitterjesztő egylet (1,227,890 tall.), 
melynek fentartására a 35 m. franczián kivül az egész világ 
katholikusai adakoznak. 

A csak valami 200,000 lelket számláló baptisták fele-
kezete, 1870-bcn 262,260 tallért adott missiói czélokra ; mig 
ellenben Poroszhon 8 milliónyi katholikusai, 33 éven át 
csakis 1,611,643 tallért küldtek a lyoni hitterjesztő-egylet-
nek. Az angolhoni, hat milliónyi dissenterek csak egy évben 
2 % millió tallérnál többet adakoznak e czélra ! 

S mi szegény magyarok, valljon mennyit adunk mi 
évenkint a missiókra ? 

A lyoni hitterjesztő-egylet, ugy veszem észre, hazánk-
ból épen semmit sem kap, pedig derék paptársunk, Erdélyi-
nek, Ckinában, bizonyosan ez ad kenyeret ! 

Ha t. szerkesztő ur kegyes lesz elfogadni, ime ez egy-
letnek idemellékelve küldök egy, ugyanezen egylet alapítá-
sának évében vert tallért, c jelszó mellett : Jézus segélj ! 

Egyúttal pedig tisztelettel kérem, hogy az annak ide-
jén becses lapja számára beküldendő missiói tudósítások 
egybeállítását egészen rám bizni méltóztassék. 

Szóval, tettel élesztgessük a kath. kitérzetet ! 
Fábián János. 

fíómn. A s z e n t a t y á n a k b e s z é d e . (Vége). „Ma 
ismét Istennek két ajtatos szolgájára irányul figyelmünk, 
kik segitségünkre jöttek, hogy a világ gonoszsága elleni 
küzdelmeinkben támogassanak minket." (Labre Benedeket 
és burgiói Andrást, kapuezinus atyát érti a szentatya, kinek 
szentté avattatási ügye egyidőben Labreéval tárgyaltatik). 
„Segitségünkre jönnek, mondom, hősi erényeik ragyogó dics-
fényében, hogy századunk legelterjedtebb bűneit : a dölyföt, 
a birvágyat és a tisztátalanságot megsemmisítsék. A dölyföt, 
mely nem akar az emberi, gyarló észen kivül más Istent val-
lani, a birvágyat, mely az anyagot imádja és a tisztátalan-
ságot, mely az erkölcstelenségnek mocsárjában fetreng. Ime 
a gonoszság fájának károm alkatrésze: gyökere a dölyf, 
törzse a bírvágy és ágai a tisztátalanságnak cselekedetei. E 
fának árnyékában a legutálatosabb s legveszélyesebb álla-
tok tanyáznak, ágai közt pedig az éjjeli ormadarak ütik fel 
lakkelyöket." 

„Istennek eme két szolgája ime, miként liarczolnak az 
egyházért. Szegénységök, szent egyszerüségök s alázatossá-
guk által legyőzik a dölyföt ; önzéstelenségök példája által 
megsemmisítik a vétkes birvágyot, tiszta s önsanyargatástel-
jes életök által elűzik a tisztátalan kéjkivánatot. Ok, mily 
csudálatra méltó vagy te, mindenható örök Isten, a te irgal-
masságodban ! Neked köszönjük, kogy anyaszentegyliázad-
nak ismét egyszer alkalma vrai kétuj , szent kőssel ékesítenie 
magát, kogy a védnökei száma ismét kettővel szaporodik." 

„Igenis az egyház, bár minden oldalról a legfélelmetesebb 
ellenségek által ostromolva, még sem áll meg egy perczig 
sem, söt meg sem lassítja lépteit, hanem szokott gyorsaságá-
val halad az erénynek ösvényén. Az egyház, melynek még 
nevét is sokan átkozzák, imádkozik azokért, kik szidalmaz-
zák ; az egyház, melyet mindazok gyűlölnek, kik nem isme-
rik, felemelve szemeit Istenhez, ekként imádkozik : bocsásd 
meg Uram nekik ; hisz' nem tudják, mit cselekesznek. Való-
ban, ezen egyháznak van még elég ereje, hogy még megbo-
csátani tudjon. S Isten az, ki néki annyi erőt kölcsönöz. 

Azért megbocsát s azért imádkozik üldözőiért, de ka arról 
van szó, kogy a jognak s a vallásnak örökké való alapelveit 
fentartsa és kogy a szentségnek s az erénynek ama kincseit 
védelmezze s sértetlenül megóvja, melyeket Isten gondozá-
sára bizott, akkor, kadd kallja az egész világ, akkor ezen 
egyháznak legfőbb pásztora nem fog fejet hajtani soha a 
világnak vagy a pokolnak kívánságai előtt." 

„Nem fog fejet hajtani soha, ha mindjárt a hóhér bárdja 
lenne is osztályrésze . . ." 

„Fel tékát, imádkozzunk Istenkez, mondjunk kálát 
neki, ezen legújabb jótéteményekért s kérjük őt, ne hagyjon 
el minket. Nem is fogja egykázát elhagyni soha, bármiként 
látszassék is némelyeknek, mintka immár megfeledkezett 
volna róla. Nem, Isten mindig szemmel tartandja egykázát, 
mindinkább tisztábbá, szentebbé teendi azt. Addig pedig, 
imádkozzunk az egyházért, imádkozzunk Istenkez, kogy bő 
áldását áraszsza anyaszentegyházára. S mivel ama két szent, 
a kikről ma beszéltünk, az egyik Franczia- a másik Olaszor-
szágé, kérjük őt arra is, kogy e két országot különösen meg-
áldja." ^ 

„Áldja meg amaz államférfit, ki Francziaország élén áll, 
s a legjobb tanácsokat sugallja meg neki mindig ; — azokra 
nézve pedig, kik Olaszországot kormányozzák, ismételje 
ama hatalmas szavát, melyet akkor ejtett legelőször, midőn 
e világot a semmiből teremté, e szót : Fiat lux ! — hogy 
végre valahára kigázoljanak ama mély örvényből, melybe 
csak azért buktak, mert a sötétségben s a vad szélvész üvöl-
tése közt az igaz utat eltévesztették." 

„Áldja meg a Mindenkató a franczia és olasz polgárok-
nak ama millióit, kik állhatatosan teljesitvén kötelességei-
ket, szüntelenül esdenek hozzá, hogy irgalmazzon nekünk, 
kik szavokat felemelve, ekként kiáltanak hozzá : Miserere 
nostri, Domine, miserere nostri. Áldjon meg titeket, mind-
nyájatokat, áldja meg az én hivataltársaimat, kötelességeik 
teljesítésében ; s mivel szegény öreg ember létemre akkora 
teker nehezedik vállaimra, csakugyan azt mondhatom, mit 
nem régen az egyházi zsolozsmában mondtunk, „Senex por-
tat, puer regat !" Krisztus Urunk legyen veletek s legyen 
velünk ; adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy az egyház-
nak igazait kellőleg védelmezni tudjuk, adjon nekünk türel-
met s önmegtagadást az örökös megpróbáltatásban, s mind-
ama sanyargatásokban, melyeknek még eléjök megyünk." 

„Hadd szálljon le Istennek emez áldása rám, rátok s 
mindazokra, kiket az imént megneveztem. Benedictio Dei." 

L o n d o n . Az i r k o n i k a t k o l i k u s e g y e s ü l e t 
legújabban az egyetemi közoktatás ügyében egy kószább 
nyilatkozatot tett közzé, melyről szélesebb körökben azon 
nézet uralkodik, hogy mintegy előhirnöke egy nemsokára az-
angol kormány és az angolhoni katkolikus püspökök közt 
létesítendő compromissumnak. 

A nyilatkozat tisztán katholikus elvek alapján szer-
vezendő s igazgatandó egyetemet követel, mely mindazon 
szabadalmakban s kiváltságokban részesüljön, a melyekkel 
a többi egyetemek, tekintet nélkül azoknak vallási j(Hegére, 
felruházvák. Az egyetemi rangfokozatokat s tudományos k i -
tüntetéseket katholikusok épugy nyerkessék el, mint protes-
tánsok, s az egyetemi senatusokban a katkolikusok is oly 
férfiak által legyenek képviselve, kik iránt a püspökök bi-
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zalommal viseltetnek. A nyilatkozat kijelenti továbbá, mi-
szerint Irhon katholikus lakóinak joguk van az iskolai ala-
pítványok élvezetében részt venni, s végül akként végzi be 
fejtegetéseit, hogy kimutatja, miszerint a jognak követel-
ményeinél, valamint az irhoni katholikusoknak kívánságá-
nál fogva a kormánynak egyenes kötelessége, a királyi 
egyetemeket hitfelekezeti alapon ujjá szervezni. 

S ebben igázok van. A protestantismus Irhonban, ha 
valahol a világon, arczátlan erőszakkal betolakodott valami. 
A protestánsok mind angolok még ma is, s a létező protes-
táns nagybirtokosok utódjai azon 16-ik 17-ik századbeli 
rablóknak, ki rá ütvén a szerencsétlen országra, a katholi-
kus földbirtokosokat elűzték és jószágaikba beleültek. Lát -
juk ebből, mennyit ér azon okoskodás : „a földbirtokos osz-
tály merő protestáns — mert ez először egyáltalában nem 
igaz, másodszor a mennyiben igaz, csak egy nagyszerű gaz-
tettnek következménye, melyre hivatkozni nem kevesebb 
arczátlanságról tanúskodik, mint amennyi hajdanta annak 
elkövetésére kellett. Nem csodálkozunk tehát épenséggel 
sem azon, hogy az irhoni közvélemény erősen msg van győ-
ződve arról, miszerint Gladstone ministeriuma hajlandó, a 
katholikus Íreknek, azaz valamennyi Íreknek eme követe-
léseit teljesiteni ; mert ez csak azt mutatja, hogy az ír nép 
bízik Gladstonenak becsületességében s egészséges jogérzeté-
től csak jót tételez fel. 

Svajcz. Á l l a p o t a i n k oly zavarteljesek, hogy va-
lóban nehéz, ha nem lehetetlen, egységes, összefüggő képét 
nyújtani azoknak, hanem be kell érnünk azzal, hogy az egy-
házüldözési mamának egyes uyilvánulásait bizonyos rendben 
elősoroljuk. A mai helyzet körülbelül a következő : Bern és 
Thurgau kantonokban a kormány meghagyta a katholikus 
papságnak, miszerint ezentúl „Lachat Eugen úrral" minden 
közlekedést megszüntessen ; a thurgaui még ezenkívül ukázt 
is menesztett az odavaló kath. egyházi tanácshoz, melyben a 
püspöki járandóságoknak felfüggesztését elrendeli. Az egy-
házi tanács tiltakozott ezen illetéktelen beavatkozás ellen, 
mire a kormány bűnvádi perrel fenyegette. Mindenütt 
ugyanazon liberális brutalitás, ugyanazon olcsó bátorság 
azok ellen, kikről tudják, hogy uem szoktak forradalmat 
csinálni. Csak protestánsokról volna szó, majd hallgatna a 
kormány, s nem merészelné egyházi autonomiájokat bántani. 
Genfben a nagytanács folytatja tárgyalásait a „kath. cultus 
szabályozása" felett. A kisebbség, melynek élén Fazy áll, 
oly törvényjavaslatot nyújtott be, mely az egyházat teljesen 
elválasztaná az államtól, mig a „liberális" többség ellenkező-
leg annak végleges rabbilincsbe verését czélozza. Fazy tör-
vényjavaslatának főbb pontjai a következük : I. Az állam 
nem ismer el semmi cultust, s nem fizeti egy cultusnak pap-
jait sem. II. Minden felekezet a szabad társulást szabályzó, 
egyéb törvények alapján szervezkedik. Átmeneti rendsza-
bályok: 1. A mostani templomok és egyéb imaházak jelen-
legi rendeltetésöket megtartják, s az illető felekezetek bir-
tokában maradnak, melyek a közelebbi liarmincz esztendő 
folytában más czélra nem fordíthatják azokat. 

Ezen idő alatt jó karban tartásokra azon felekezet kö-
teles, melynek birtokát képezik. A két államilag elismert 
felekezetnek dissidensei kötelesek saját költségükön ima-
házakról gondoskodni. 2. Az állam még öt esztendeig fizeti 

mindkét elismert cultusnak papjait, ugy azonban, hogy e 
fizetés megszűnik, ha időközben valamely állomás üresedésbe 
jön. 3. Mindaz, mit az állam eddig a két elismert cultusra köl-
tött, még harmiuez esztendeig fog hasonló arányban fizet-
tetni, mely időnek letelte után a törvénynek I-ő szakasza 
hatályba lép. 4. A cultus-társulatok elfogadhatnak ugyan 
cultus-czélokra szánt végrendeleti hagyományokat, a tem-
plomokon s paplakokon kivül azonban nem bírhatnak ingat-
lan birtokot. 5. Az alkotmánynak minden egyéb, a cultu-
sokra vonatkozó határozata hatályon kivül helyeztetik. 

Ennek ellenében a többség a következő törvényt fo-
gadta el : „A plébánosok s a segédlelkészek az állandó lak-
helylyel biró s egyébként szavazóképes, svajczi polgároknak 
összlete által választatnak, az állam által fizettetnek, s min-
denkor letehetők. A polgári törvénynek határain belül is 
csak oly megyés püspök gyakorolhat püspöki joghatóságot a 
kantonban, kit a kormány elismer. A plébániák számát és 
kiterjedését, továbbá azon módozatokat, melyek alatt a plé-
bánosok és segédlelkészek megválasztandók, az esküt, me-
lyet ezek tenni kötelesek, a letevés feltételeit s módozatait, 
valamint a templomi pénzek kezelésének módját a törvény 
fogja meghatározni". 

Hogy tetszik ezen gyönyörű, egy „liberális" törvény-
hozó testület által törvényül megalapított egyházi „auto-
nomia" ? . . . . 

IRODALOM. 
„A katli. egyház szertartásainak régészeti és magyará-

zati kézikönyve". (Vége.) A szentelések között első helyen 
emliti sz. a király felkenését. De miután nem csak a kirá-
lyok, hanem a királynék is egyházi fuuctio mellett kenet-
nek fel és koronáztatnak meg, mely czélra a Pontificale 
Rom. (pars I.) külön szertartást is előír, helyes lett volna 
ott a királyné koronázását is megemliteni. 

A király felkenését követik a többi, felkenés általi 
szentelések, mint : a templom, oltár, harang és kehely 
szentelése. 

Ezek után felsoroltatnak a szentelt viz általi szentelé-
sek, és pedig két részre osztva, 1) azok, melyeket csupán a 
püspök, vagy annak felhatalmazottja, 2) melyeket a püspö-
kön kivül, más egyházi személy is teljesíthet. 

E fejezetben sok sikerrel adja sz. az olaj (187. j.), a 
szentelt viz (189. j.), a gyertyák (192, 193. jj.), a tűz (194. 
j.), a hamu (195, 196. jj.), a pálmák (197. j.), a só (198. j.), 
a gyümölcsök és gabona (201—203. jj.), az arany rózsa 
(204. j.), szellemi értelmét ősrégészeti becsét. — Élveze-
tessé teszi e czikket a változatosság, mert majd az egyházi 
ténykedés módját, majd chronologiai adatokat, majd régi 
szokásokat, de majd ismét érdekes legendái történeteket, 
mint sz. Balázs- és ev. sz. Jánosról tartalmaz. 

A körmeneteket felosztja sz. rendes- és rendkívüliekre, 
előbbiekhez az évenkint bizonyos 'ünnep szertartásával egy-
bekapcsoltakat, utóbbiakhoz a különös alkalomtól függőket 
sorolja. Itt felemliti a bucsujáratokat, a sz. földi zarándok-
latokat és keresztes hadjáratokat. 

A következő czikk tárgyát az ima képezi. Helyesen 
gondolkodott sz., midőn több, általánosan használt és ismert 
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imamintának keletkeztet, régészeti szempontból felemlíti. 
Továbbá beszél sz. az ima melletti cselekvényekről, a test-
nek helyzetéről, a kéznek alkalmazásáról. Itt felemliti a ke-
resztvetést. E czikk, melyet bő olvasottságú arckaeologiai 
jegyzetek nagyon érdekessé tesznek, általán véve kiváló 
helyeslésünket érdemli. 

Sz. a következő, megfelelő terjedelmű czikket az egy-
házi tanításnak szenteli, melyben a zsinatokról is tesz emli-
tést és az eddigi közzsinatokat, melyekhez a konstanczit és 
bázelit is számítja, időszerinti rendben felsorolja. Ismerteti 
itt a pápai rendeleteket, brevét, bullát, encyclicát stb. 

Az egyházi archaeologico-liturgica ötödik főrészét, az 
egyházi idő képezi, melyet sz. három ünnepkörre, és minden 
ünnepkört több időszakra osztva, egészben ugy, mint egyes 
részeiben rövid, de beható praecisioval tárgyal. Itt el nem 
kerülte sz.-nek figyelmét a karácsonyfa és bethlehemi j á -
szol, a húsvéti bárány, kalács és tojás. Nagy figyelmet 
szentel sz. itt is hazánk nevezetességeinek. 

S igy e műnek egyes részeit taglalván, az egészről 
őszintén meg kell vallanom hogy, midőn azt először kezembe 
vevém, azt hittem, miszerint sz. müvében Lonovics népszerű 
ker. archaeologiájának kivonatát akarja adni, azonban leg-
kellemesb meglepetésemre csakhamar meggyőződtem, misze-
rint egy szabadon dolgozott, nagy szorgalommal összeállított 
oly mű van előttem, mely nevét : egyházi szertartások régé-
szeti és magyarázati kézikönyve, egyházi irodalmunk terén, 
méltán viselheti. 

15. Megjelent s beküldetett: „ A népiskolai hitoktatás 
módszertana". (Tan-utja,) kath. képezdék, növendékpapok, 
tanitók s hitelemző lelkészek használatára, irta Hépássy 
János, képezdei tanár s főegyházi hitszónok. Eger, 1873. 8. 
100 1. ára ? Ismertetését legközelebb adjuk. 

VEGYESEK. 
— „Klerus és politika1", ez képezi három év óta vala-

mennyi katholikus lapnak állandó thémáját, minek oka az, 
hogy a divatos liberalismusnak egyik kiváló törekvése oda 
irányul, a katholikus papságot a politikai térről egészen le-
szorítani, mi ellen ennek természetesen tiltakoznia kell, s 
tiltakozik is. Legújabban a „Kreuzzeitung" a protestáns 
papságra vonatkozólag mondja : „Nem lesz béke és nyuga-
lom az országban, inig a papság befolyását a politikai téren 
is vissza nem hódította ; mert a józanabb politikai elvek csak 
ugy számithatnak, végre valahára, érvényesítésre." Hisz, 

-épen az a baj, hogy a libcralismus semmikép sem akarja 
megengedni, hogy valaha józanabb politikai elvek érvénye-
süljenek. 

— A svajczi .„nemzeti püspökség" statútumainak ki-
dolgozásával, mások mellett még Keller, Anderwerth és 
Teuscher bizattak meg. Képzelhetni, mit fognak ezek kidol-
gozni. Időközben Mermillod püspök erőszakkal kiutasitta-
tott a genfi kantonból, f. hó 17-én, miután egy erélyesen 
fogalmazott okiratban ezen törvénytelenség ellen, a katho-
lika egyháznak elévülhetlen jogai s a lelkismeret szabadság 
nevében, mint a helvét köztársaságnak szabad polgára 
tiltakozott, s kijelentette volna, miszerint csak az erőszak-
nak enged. 

— A pozsonyi derék „Katholik" 44. számában több 
pozsonyi kath. polgár és városi képviselő által aláirt nyilat-
kozatot olvassunk, melyben az illetők kijelentik, miszerint 
a pozsonyvárosi képviselőségnek f. hó 7-kén, a jezsuiták 
ellen hozott határozatában semmi részök sincsen, minél 
fogva az érintett határozat épenséggel nem mondható egy-
hangúlag hozottnak. Sőt kijelentik, miszerint őszinte óhajuk, 
hogy azon rend, mely Pozsony városában immár 18 eszten-
dő óta köztiszteletben áll, érdem- s áldásdus működését ott 
még tovább Is, akadálytalanul folytathassa. Ily férfias fellé-
pés mindenesetre dicséretre méltó. 

— Ismét egy kis darab protestáns „tolerantia." A lip-
csei egyetemnél már tavali novemberhóban ezen czim alatt 
„Alemania" egy katholikus tanulókból álló egylet alakult. A 
senatus a statútumoknak helybenhagyását mindeddig halasz-
totta, s végre kijelentette, miszerint ezen helybenhagyást 
egyáltalában nem adhatja meg, mivelhogy az alapszabá-
lyoknak első §-a a katholikus hitérzület kölcsönös ápo-
lását a tagokban, tűzi ki az egylet egyik feladatául. Ily 
törekvés pedig — okoskodik a bölcs senatus — ellenkezik 
az egyetem törvényeivel ! . . . 

— A német katholikusoknak hetedik vándorgyűlése 
feliratot intézett a német püspöki karhoz; melyben férfias 
fellépéseért köszönetet szavaz neki ; s a püspök urakat egyen-
kint s összesen liiveik rendithetlen ragaszkodásáról biztosítja. 

— A besançoni érsek és a neversi püspök külön-külön 
levelet intéztek Lacliat püspökhez, melyben száműzetésének 
esetére lakházokat menhelyül felajánlják neki. 

— Genfben bizottság alakult, mely őnkénytes adomá-
nyokat gyűjt azon plébánosokért, kiknek fizetése Mermillod 
püspök körlevelének nyilvános felolvasása miatt, mint jelen-
tettük, három hóra fölfüggesztetett. 

— Római lapok azt jelentik, hogy a király következő 
szavakkal fogadta Amadeo hazaérkezésének hírét : „Uraim, 
ügyeink roszul állanak, a legkisebb vigyázatlanság, a mint 
a dolgok ma állanak, minket is visszavonulásra kényszerit-
hetne" . . . Lanza minister pedig egyik meghitt emberéhez 
igy szólt : „no, most már magam is hiszem, hogy jó lesz bö-
röndeinket rendbe hozni." Emlékszünk, miszerint a szent-
atya több izben emlegette, hogy a savoyai háznak bukása 
Spanyolországba fogja kezdetét venni. 

Epen csak curiosum gyanánt emiitjük, hogy a római 
lapok karácson táján sokat irtak egy állítólagos jövendő-
lésről, mely szerint III. Napoleon január havában meg 
fog halni, s gyertyaszentelő és gyümölcsoltó B. A. napja közt 
két uralkodó megbukni. Napoleon meghalt január 9-kén, 
Amadeo bukott február 9-én ; meglátjuk, egészen teljesül-e 
a jövendőlés ? 

— A szentatya igen fontos brevét adott ki az örmé-
nyek ügyében. Bár a legujabbi ministerváltozás Törökor-
szágban e bajos dolgot is rendbe hozni segitene. 

— Ketteler püspök már ismét egy ujabb röpiratot irt. 
Czime : „Die preussisclien Gesetzentwürfe über die Stellung 
der Kirche zum Staat." Tartalmát népszerű fejtegetések 
képezik, ugyané törvények felett. 

Kegyeletes adakozások. 
A lyoni hitterjesztő társulat számára 1 ezüst tallér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Anonymwsnak : írtam s azt hiszem, megelégedésére válaszoltam. 
Alsó-Szemerédre. Szives ajánlatát Fötisztelendőségednek hálás 

köszönettel veszem ; mert, a mint magánlevelemben is irtam, igen örven-
dek rajta, ha ily gyakorlott toll lapomat minél többször megtiszteli. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

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

zendők. 

Pesten, marcz. 1. 18. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Havi szemle. — Rövid uti jegyzetek. 
— A fensőbb tanitás corruptiója és a katk. egyetemek. — 
Egykázi tudósítások. — Irodalom.— Vegyesek. 

Havi szemle. 
Huszonhárom esztendeje, hogy a most fenálló 

porosz alkotmány kihirdettetett, 1850-iki január hó 
31-én; — s ugyané napon, 1873-iki januárhó 31-én 
történt, hogy ez alkotmánynak épen azon része, 
melynek nemcsak erejét, de nagyrészt azon megle-
hetős rokonszenvet is köszönhette, melylyel Né-
methon katholikusai a mult időkben Poroszország 
egyház-politikai viszonyaira tekintettek; — hogy, 
mondjuk, épen e rész eltörültetett, avagy legalább 
oly változtatásnak vettetett alá, mely a végképeni 
eltörléssel azonos. É r t j ük az alkotmánynak 15-dik 
s 18-dik czikkelyét, melyek ezentúl ugy fognak 
hangzani, a mint következik, megjegyezve, hogy a 
dőlt betűkkel irott helyek azok, melyekkel a ré-
gebbi szöveg a legujabbi, Falk-féle törvényjavas-
latok alapján megtoldatott: ,,15. tvczikk : Az evan-
gelika s a római-katholika egyház, valamint minden 
más felekezet, önállólag rendezi s kezeli ügyeit, ugy 
azonban, hogy az áUamtör vényeknek s a törvényileg kö-
rülírt, állami felügyeletnek alávetve maradnak. Ugyan-
ezen szabálynak szemmeltartása mellett minden vallás-
felekezet cultus-, tanügyi s jótékony alapitványai-
nak, alapjainak s intézményeinek élvezetében is 
megmarad." Ki ne látná át, hogy itten a toldalék 
épen megsemmisiti azt, mit a régi szöveg engedé-
lyezet t? A felekezetek „önállólag" rendezik ügyeit, 
de csak annyiban, a mennyiben a kezelés módja a 
felügyelő államnak megtetszik ; — élvezik alapit-
ványai t s a t . is, de „ugyanezen szabálynak szem-
meltartása mellett", azaz szintén csak annyiban, a 
mennyiben a „felügyelő" állam őket ebben nem 
akadályozza. Hogy pedig a „felügyelés" manap 

rendesen azonos a vexatióval, minden szabad moz-
gásnak lehetlenitésével, s a katholika egyháznak 
legegyoldalubb, leggyülöletesebb pórázon vezetésé-
vel, azt mindenki tudja, a kinek szeme van, hogy 
lásson, és füle, hogy halljon. 

Hasonlót mutat a 18-ik tvcz., mely most ek-
ként fog hangzani: „Az államnak egyházi javadal-
mak [betöltése körül eddig gyakorolt, kinevezési, 
kijelölési, választási s megerősítési joga, amennyi-
ben nem egyházkegyuri jogokon, vagy egyéb jog-
czimeken alapszik, el van törülve. E szabály a tá-
bori papokra s nyilvános intézeteknél alkalmazott 
egyénekre nem vonatkozik. Közelebbről azonban a 
törvény határozza meg, mi joga van az államnak a papok 
kiképeztetése, alkalmazása és elbocsátása körül ; valamint 
ugyané törvény az egyházfegyelmi joghatóságnak határait 
is körülirja. 

Mig tehát az állam, a régibb szöveg szerint 
minden illetéktelen befolyásról lemondott, addig az 
ujabb megtoldás e befolyást nemcsak megújí t ja , 
hanem egyenesen korlát lannak dekretálja, a meny-
nyiben például a papoknak alkalmazása és elbo-
csátása egyenesen s minden megszorítás nélkül az 
állami placettól tétetik függővé ; sőt, az állam még 
egy lépéssel tovább is megy, és az egész egyházfe-
gyelmi törvénykezést és joghatóságot vonja ön-
kénykedésének körébe, azaz oly térre csap át, mely 
tisztán s kizárólag egyházi, felekezeti belügy. 

E két példa eléggé jellemzi azon i rányt , mely-
ben a katholika egyháznak üldözése Németország-
banmegindult . Az u j törvényjavaslatok feletti viták 
hoszuk voltak és érdekesek; a kik az u j törvé-
nyeket ellenezték — s nem csupán katholikusok, 
— annyi észszel, annyi tudománynyal , annyi bá-
torsággal, oly megható, se mellettmegczáfolhatlan 
érvekkel mutaták ki a kormány s fanatikus, katholi-
kus-faló pár t jának tévedéseit, s hazugságait, hogy 
a páholy egész vakdühe kellett hozzá, hogy e „tör-
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vények" mégis létesüljenek. Igen találó volt W i n d t . 
horstnak azon finom iróniája, melylyel a cultusmi-
nistert az egész míí „épí tőmester iének sGneis t -o t , 
az eló'adót, fópallérnak nevezvén el, mintegy u j j a l 
mutatott e törvénynek eredetére, s azon titkos r u -
gókra, melyeknek nyomása alatt a jelenlegi porosz 
kormány mozog és cselekszik. De mind hiába, a 
„törvények" elfogadtattak, s alig hihető, hogy az 
urak háza e tekintetben önálló, igazságosabb cse-
lekvésre határozná el magát ; annál kevésbbé hi-
hető ez, minthogy a legujabbi „pairs-schub", szá-
mos, igen kétes jellemű szavazót hozott a felső 
házba. 

íme a 19-dik századnak „szabadsága." A ki 
Bismarck berezegnek, ugyanez ügyben januárhó 25-
tartot t beszédét elolvasta, azon időkbe gondolhatta 
magát , melyekben XIV. Lajos e büszke, de vész-
terhes szót mondta: „L'etat, c'est moi!" A herczeg 
is a feltétlen engedelmesség korát inaugurál ta , 
melyben csak az a jó polgár, ki „meggyőződésé-
nek" zsinórmértékéül bármely kormánynak rende-
leteit vallja. Csakhogy gyorsan haladó korunk egy-
szerre, egyidőben éli XtV. Lajos és a franczia for-
radalomnak napjait . Bismarck talán még amannak 
képzeli magát, törvényhozó testülete azonban már 
az 1790-i alapon áll, és, mint akkor a franczia 
nemzetgyűlés, az egyházat állami intézménynek sa 
papokat állami hivatalnokoknak nyilvánit ja. Há-
rom évvel későbben, ugyané nemzetgyűlés ez ál-
lamiintézményt is eltörülte, a keresztény vallásnak 
gyakorlását halálbüntetés alatt megtiltotta s az 
egy, élő Isten helyébe az „észistennőt" állitotta. Ki 
tudja , mennyiben utánozandják a mai porosz jako-
binusok az 1790-sek példáját? ez oly kérdés, mely fe-
lett még maga a „Kreuz-Zeitung" is töprenkedik, 
midőn ekként nyi latkozik: „A nálunk, legújabban 
hozott törvények, összletökben egészen az 1790-i, 
franczia törvénykezésnek szellemét lehellik ; sőt 
egyes részleteikben még azon tul is mennek. Ha oly 
gyülekezet, mint a mi országgyűlésünk, mely semmi 
egyházi jelleggel nem bir, mindazonáltal az egy-
házi fegyelem s a papok képessége felett világi bí-
róság által hozat Ítéletet, akkor ez által közvetve 
arra is támaszt igényt, hogy a maga idején s ha 
ugy tetszik neki, még az egész vallás felett is 
ítéletet hozhasson, sőt, hogy azt, ha ugy tetszenék 
neki, egy szép reggelen egészen el is törülhesse. 
Az első lépés immár meg van téve, s azoknak lábai , 
kik a következőknek megtevésére vál lalkoznak, 
már az aj tó előtt állanak. Ha az állam azonban 

eléggé mindenhatónak tar taná magát, hogy a lej-
tőre lépve, tetszése szerint meg is állithassa a lefelé 
csúszást, akkor alighanem tévedi Mennyivel inkább 
ásatik alá ez államnak keresztény alapja, annál biz-
tosabban eljövend majd az atheismuson alapuló commune-
nek korszaka !" 

De van még egy közelebb fekvő példa is, mely 
után Bismarck herczeg, ugy látszik indul, s ez a 
szentpétervári hirhedt zsinatnak eljárási módja s 
eszközei. Mint ez, ugy ő is leteszi a papokat, püs-
pököket minden tekintet nélkül a szentszékre; mint 
amaz, ugy ő is megtilt minden közlekedést a pápá-
val ; mert azt mondja: „egyházi előljáró csak szü-
letett német lehet" . . . . Csak egy kis Szibéria hi-
ányzik még neki, hova a száműzött püspököket 
küldhetné ; de vannak a helyett erős, jól őrzött vá-
rai, melyek közül nem egy látott már fogoly ka-
tholikus püspököt falai közt. í g y tehát egész oro-
szosan lehet már a katkolika egyház felett zsarno-
koskodni; ha mindjárt nem hiszszük is, hogy ilye-
tén rendszabályok egyelőre alkalmazásba jöj jenek; 
annál is kevésbé, minthogy a Falk-féle törvény-
javaslatoknak voltaképeni fogalmazója, Friedberg, 
lipcsei tanár, épen nem barát ja az i!y erőszakos fel-
lépéseknek, amiért is egész dolgozatában igen keve-
set beszél börtönről, de annál többet pénzbirságról. 
Szerinte ugyanis ezen époly fontos, mint kényes 
ügyben csak lassan, s mintegy tapogatódzva sza-
bad haladni. Nem szabad a papokat s püspököket 
halomra bebörtönözni, mert ez a népet c.^ak fellár-
mázná s egyházának üldöztetésére figyelmeztetné, 
hanem pénzbírságok által kell az engedetleneket 
megpuhítani. í g y tőn a „szűz" Erzsébet királyné 
is Angliában, ki ilyetén pénzbírságok által az an-

o'ol- és irhoni katholikusokat koldusok- s helo-Ö 
tákká tette. 

E terv igen ravaszul van kigondolva, csak 
hogy egy kis comicum is van benne. Ha valaki 
egyházából kilép, akkor ezen cselekedet az u j tör-
vények szerint öt ezüstgai-asába kerül, ha pedig a 
püspök aztán az ilyenről hivatalosan kijelenti : „X. 
vagy Y. nem tartozik többé a katholika egyház-
hoz" . . . . akkor esért 1000, mondd: ezer tallért 
fizet ! Hol van itt az ész, a logika, a következetes-
ség, az igazság? 

Minden ravaszsága mellette terv, továbbá már 
csak azért sem fog az óhajtott czélhoz vezetni, mert 
a pénzbírságok oly rémítő nagyok, hogy a német 
papság nem soká fogja győzni. De mi lesz aztán azon 
püspökökkel és papokkal, kik ugyan „megbünte-
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tendők" ; de azon elv szerint, hogy : „a hol nincs, 
ott ne keress", absolute meg nem bíintettethetők?.... 
Summa summarum, az lesz a vége, hogy Berlinben 
be fogják látni, miszerint Friedberg tanár urnák 
terve, bármily ravaszul lett légyen kigondolva is, 
gyakorlat i lag még sem vihető keresztül ; mert a ta-
nár ur, ugy látszik, valami nem létező „clericalis 
kincsek"-ről álmodozott, melyek in realitate nem 
létezvén, utóvégre nem marad egyéb hátra, mint 
az összes német papságot; — mert „renitens"-ek 
mindnyájan lesznek, — bezárni ; de akkor talán 
mégis csak attól kellene tar tani , bogy a világi ka-
tholikusok is beleszólnak? 

„A forradalom önönmagát teendi tönkre" — 
mondá IX. Pius alig két hónapja s immár ugylátszik, 
mintha e jósszó Berlinben akarna legelőször telje-
sedésbe menni. Ott a liberalismus, e báránybőrbe 
buj ta to t t , lappangó forradalom épen most öngyil-
kossági kisérletet tesz, mely, ha talán legott, első 
izben, mint kivánnók, nem sikerülne is, mégis ere-
jét tetemesen csökkentendi. 

A liberalismus gyors terjedését és nagy befolyá-
sát azon feltevésnek köszöni, hogy a parlamentáris 
rendszer a szabadságnak s a jognak leghatalmasabb 
támasza és védője. Hogy akkor, midőn a törvény-
nek érvényét, hatá lyát s kötelező erejét épen csak 
onnan származtatjuk, hogy az ennyi meg ennyi 
szótöbbséggel elfogadtatott, ugyanannak erkölcsi 
belértékéről egészen eltekintünk, s egyúttal Isten-
nek, a földi dolgokra való, jogos befolyását merőben 
tagadjuk ; mert többé nem az a jog, mi a legfőbb 
erkölcsi törvénynek megfelel, hanem az, a mi mel-
lett , gyakran véletlenül, a „többség" nyilatkozott ; 
— mindez sok jóhiszemű léleknek figyelmét idáig 
kikerülhette; a legujabbi események azonban, ugy 
liiszszük, megnyitandják emezeknek szemeit is. Mert 
ezen események a napnál világosabban bebizonyít-
ják, miszerint a liberalismus sem jogos, sem igaz-
ságos, sem állandó viszonyokat teremteni nem tud. 
íme egy alig negyedszázados alkotmány, épen leg-
életbevágóbb pontjaiban megváltoztatik, mert a 
fanatikus pártszenvedély igy k ivánja ; mert a vé-
letlen azokat hozta a felszinre, kik nem a jogot, 
hanem az igazságtalanságot ; nem az észszerüséget 
hanem a fanat ismust ; nem a szabadságot, hanem 
a szellemi rabságnak meghonosítását i r ták zászló-
jókra ! Csuda lesz-e akkor, ha a népek maholnap 
más rendszer után néznek, mely a jogot nem ficti-
óvá, vagy néhányaknak kiváltságává, a szabadsá-
got nem hazugsággá vagy szabadossággá, féktelen-

séggé, a törvényt néma mások nyakába vetett tőrré 
vagy hivatalos, vexatiói eszközzé alacsonyitja ; ha-
nem a mely e dicső javakat mindnyájunknak, kivé-
tel nélkül, igazán megszerzi, s számunkra állandóan 
biztositja is? csuda-e, ha a nemzetek, megunva a 
politikai szószékeknek handabandáit , a sajtónak 
jellemtelenségét és meddő veszekedéseit, a vezérfér-
fiaknak kétsziníi- vagy ügyetlenségeit, végre vala-
hára a rendszernek eme támaszairól, magára arend-
szerre következtetni kezdenek, s nem csekély kedvet 
mutatnak, lerázni azt vállaikról s olyannak dőlni 
karjaiba, mely nemcsak kevesebb lármával jár , ha-
nem következetesebb, megbízhatóbb, állandóbb álla-
potok teremtésére is k é p e s ? . . . . 

(Vége köv.) 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Rövid másfélóra alatt vaspályán Rotterdamba érkez-
tem, Hollandia második kereskedői városába, mely a Maas-
folyó jobb partján fekszik. Számos csatorna szeli át Rotter-
damot is minden irányban, melyeken át felvonható hidak 
vezetnek. Számtalan, a világ minden részeiből jövő hajók 
találnak itt helyet a kikötőkben és csatornákban, melyek 
oly mélyek, hogy a nagyobb tengeri hajók is a város köze-
pében levő raktárakhoz juthatnak. Szászhuszezer lakosai 
közöl harminczezeren a katholikus hitet vallják, kiknek itt 
három plebániájok van. A nagynak nevezett téren, mely 
nem egyéb, mint csatorna feletti, bolthajtásos hid, Erasmus 
emlékszobra áll, hoszu holland és latin felirattal : „Desi-
derio Erasmo magno scientiarum atque litteraturac politi-
oris vindici et instauratori, viro saeculi sui primario, civi 
omnium praestantissimo, ac nominis immortalitatem scri-
ptis aeviternis iure consecuto S. P. Q. Roterodamus, ne quod 
tantis apud se suosque posteros virtutibus praemium deesset, 
statuam hanc ex aere publico erigi curaverunt." E. talaris-
ban, a mint egy könyvből olvas, ábrázoltatik. Szép az elis-
merés, mi sem szándékozunk levonni a tudomány körül szer-
zett érdemeiből semmit, de eszünkbe jutott, ez annyira gán-
csolni, gúnyolni szerető, és sokszor igaztalanul is keserű em-
ber, miként egyengette, talán nem akarva is, a reformátorok 
útjait. Müveiről valaki röviden, de helyesen mondá : nonnulla 
damnata, alia suspecta, omnia caute legenda. Nem távolra 
innen egy katholikus templomban végezvén ajtatosságomat, 
megnéztem a Lőrincz nevét viselő nagy templomot (Groote 
Kerk) is, mely a tizenötödik század második felében, késő 
góth Ízlésben, téglákból építtetett, és koránt sem teszi ránk 
ama benyomást, melyet a nagy, német dómokban érzünk. 
Belseje, mint a prot. hollandi templomok mind, néhány sír-
emléknél egyebet sem tartalmaz. A Baymans museum az 
amsterdami és haagi képcsarnokoknak utána áll, és vagy 
ötödfélszáz képet — jobbára németalföldi mesterektől — 
mutat. 

Aki Rotterdamból Antverpenbe utazik, az még most 
18* 
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az ut egyik részét gőzhajón kényszerül tenni a Maas-folyón. 
A másfélóra két fiatal hollandi áldozár társaságában hamar el-
múlt. Ez urak egyike értvén a német nyelvet, jó izüt nevetett, 
midőn elmondtam neki, hogy az én utikönyvem, egy kelyen 
azt mondja a jansenistákról : „Die Kirckenzuckt ist wegen 
ihrer strengeren Sittenlehre auch strenger, als bei den andern 
Katholiken", hanem alkalmasint keresztény szeretetből nem 
akarta e themát tovább fejtegetni. Dortrechtnél, melynek 
góthizlésü p. főtemploma már messziről látszik, elbúcsúz-
tam tőle. 

Elhagyván a gőzhajót, vaspályán tovább mentem, és 
miután a belga határon, Eschennél a szokásos vámvizsgá-
laton túlestem volna, csakhamar eljutottam Antverpenbe. A 
pályafőtől mennél beljebb értem, annál inkább hullámzott a 
nép az utczákon és téreken. Gyanítottam, kogy nem min-
dennapi látványnak leszek szemtanuja, azért, amint szál-
lásra akadván átöltözkettem, siettem az első körutat a vá-
rosban megtenni. Bucsu volt, és az utczák mindenfelé tömve 
emberekkel, kik a „Cavalcade"-ot várták, melyet a „Place 
verte"-n átvonulni én is láttam. Roppant kocsikon óriási 
alakokat, jelmezbe öltöztetett férfiakat és nőket vittek. A 
városi tanács, a menet rendjét falragaszok utján hirdette ki. 
De e körmenetnél sokkal inkább érdekelt azon délesti á j ta-
tosság, mely ugyanaz nap a Miasszonyunkról nevezett fő-
templomban tartatott. Novennát ültek itt azon intentióra, 
kogy Isten a hü belga katholikus nép kérelmeit meghall-
gatni, és a pápa szorongattatásának véget vetni kegyesked-
jék. A flamand nyelven szónokló dömésnek ugyan egy sza-
vát sem voltam képes megérteni, de a hang és taglejtés 
eléggé mutatta a szónok lelkesültségét. 

E templom, Antverpennek legszebb ékessége, három-
száz hetvenkét láb hosszú, kétszázhét láb széles, és az egyet-
len Európában, mely hét hajóval bir, nem csak Belgium-
nak, de az egész Németalföldnek legkiválóbb gotkikus egy-
háza. A déli keresztliajóban, az ajtó mellett függ Rubens-
nek világhírű mesterműve, mely Üdvözítőnknek keresztrőli 
levételét ábrázolja. A főoltár képét, Mária mennybemenetelét, 
Rubens állitólag tizenhat nap alatt (tanítványai közremű-
ködésével) festette. Első Napoleou — mint beszélik — a 
káromszász kileuczvenegy láb magasságú toronynak finom 
alkotású részeit brabanti csipkékkez kasonlitotta, és valóban 
az idegen soká nem tud megválni szemléletétől. A kilencz-
ven és néhány harangból egybeállott harangjáték, Belgium-
ban a legkiválóbbak közé soroztatik. A második torony, a 
tervezett magasságnak csak egy karmadát érte el. 

Mindjárt a székesegykáz melletti téren, van Rubens 
erez.szobra „Petro Paulo Rubens civi olim suo sumptibus 
publicis et privatis senatus populusque Antverp. pos. 1840" 
felirattal. A főtemplom után szent Jakab egyháza sorakozik, 
számos kápolnáival, és sok tekintélyes család sírboltjaival. 
A Rubens család kápolnája oltárképének alakjai, a mester 
és családja tagjainak képei. A festő sírját fedő lapon, a fel-
iratban mondatik róla: non sui tantum sáeculi, sed et omnis 
aevi Apelles dici meruit. A kapuezmusoknak, szent Antal-
ról czimzett egykázát, az idegenek Van Dyk és Rubens egy-
egy képéért látogatják, az utóbbié szent Antalt ábrázolja, 
kinek a Szüzanya a gyermek Jézust nyújtja. A szent Ágos-
tonról czimzett egyháznak is van oltárképe a nagy festőtől) 

és tanítványától. Nem messze a főtemplomtól, van a jezsui-
ták egykáza, ritka szép toronynyal. De, ki tudná ily szűk 
keretben csak futólagosan is megismertetni a festőművészet 
azon számos remekeit, melyeket részint a templomokban, 
részint és még nagyobb számmal a museumban lehet szem-
lélni. A brabanti iskola világhírű képviselőinek szép mü-
veiben a nem szakértő is gyönyörködik, ki, ha az idő és 
az uti programra határt nem szabna vágyainak, nem oly 
könnyen tudna megválni Antverpentől, mely daczára annak, 
kogy az utolsó községi választások alkalmával, a liberáli-
soknak roppant erőmegfeszitéssel győzniök sikerült, mégia 
csak katholikus város. Kedvező fekvése a Scheide partján, 
melynek legnagyobb szélessége itt egész 1900 lábra terjed, 
már V-ik Károly korában, a keresztény világ városai sorá-
ban előkelő kelyet biztosított számára, de még ma is, mint 
kereskedelmi város s elsőrangú erősség tekintélyes kelyen áll. 

(Folyt, köv.) 

A fensőbb tanítás corruptiója és a kath. egyetemek. 
(Vége.) 

A kezdet e tekintetben távolról sem viselte önmagán 
a teljes elszakadás és ellenségés irány bélyegét, a pusztán 
emberi tudományok megkülönböztettek ugyan a theologiai 
tudományoktól, de az alapul letett ker. eszméktől nem sza-
kadtak el. Az egyház maga részéről semmi kifogást nem 
tett e megkülönböztetés ellen, ellenben ugy jár t el a többi 
tudomány irányában, mint a szülő felnevelt gyermekeivel 
szokott eljárni, szabadon bocsátotta őket, hogy fejlcszszék a 
saját körükhöz tartozó profán tudományokat, dc figyelmez-
tette őket, kogy saját érdokökben ne felejtkezzenek el a 
nyert elvekről, sem a nevelés irányáról, melyben az egyház 
által részesültek. Igen, az egyház elismerte a különbséget a 
világi tudományok, és a kinyilatkoztatott tan között, de 
soka sem akarta, nem is akarkatta azoknak elszakadását 
egymástól ; sőt tartva a lekető tévedés veszélyétől, felállított 
tudományos intézeteiben soha sem mellőzte a hittani tudo-
mányokat, kogy igy a kinyilatkoztatott tan szelleme folyton 
gyakorolja jótékony liatásáta többi tudományokra és éleszsze, 
fentartsa azokban is a ker. szellemet, mely nélkül a tudo-
mány, kasonlóan a törzsétől leszakított ágkoz, elszáradt, sem-
mivé lesz. 

A jóakaratú elkülönítésnek szomorú következménye 
lett. A szabad mozgás, az egyes tudományokon belül, mely-
lyel azok az egyház által önként felruháztattak, az emberi 
szellem kevélységének következtében szabadossággá fa jul t ; 
azon függetlenség, mely a tudományoknak, saját körökön 
belül biztosíttatott., a ker. eszméktőli, teljes függetlenitéseig 
terjesztetett k i ; szóval a tudományok önkörükön belüli sza-
badságukkal visszaélve, saját és az emberiség szellemi mű-
velődésének kárára nem csak megtagadták saját fejlődésö-
ket is előmozdító biztos alapjukat, kanem annak az idők 
folyamában harezot is üzentek, és ma már azon ponton 
állanak, kogy a ker. liitct is megsemmisítsék. Amint az 
állam napjainkban Isten uélkül létezik, ugy a kezeibe vett 
tudomány is Isten nélkül műveltetik, mi más szóval annyit 
jelent, kogy a tudomány Isten ellen tör, mert a sz. írás sza-
vai itt is alkalmazkatók: „a ki nincs velem, ellenem van." 
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Túlzottnak vélhetnék sokan ezen állitást, pedig alig 
létezik valami, mit könnyebben bebizonyítani lehetne; csak a 
tudományos intézeteinkben használt könyveket kell ke-
zünkbe vennünk, vagy egyes tudósok által irt müveket fel-
ütnünk, értekezéseikbe bepillantanunk, hogy lássuk, meny-
nyire igazak a fentebb mondott szavak. A puszta atheismus 
csak ugy hemzseg a bölcsészeti müvekben, a materialismus 
egész meztelenségében tárul fel előttünk tudós orvosi köny-
vekben, a történelem nem ismer isteni gondviselést a világ 
folyásában, a természettudományok valóságos tárházzá let-
tek, honnan fegyvereket szórnak, az ég és a kinyilatkozta-
tott vallás ellen. Hypothesisek mint kétságbevonhatlan igaz-
ságok állittatnak fel csak azért, hogy a ker. vallás minél 
kényelmesebben támadtathassék meg, rendszerek alkottat-
nak, minden positiv alap nélkül, kigondoltatnak ellenszenv-
ből a kereszténység ellen, hogy ennek valótlanságát, tanit-
mányának képtelenségét bebizonyitani lehessen. Ezekben 
központosul — hogy többet ne soroljunk elő — a modern 
tudományos irány, ebben képeztetnek ifjaink, hogy midőn 
tanulmányaikat bevégezték, egyszersmind bevégzett atheu-
sokként lépjenek a nagy világ működési körébe, és folytas-
sák hasonló irányban, saját müködésöket is. 

Ez irány nem egyes helyeken, nem elszigetelten léte-
zik, a müveit világ minden tudományos intézetei, kevés ki-
vétellel, hódolnak a gonosz szellem sugallatainak, szövetség 
ez, mely a tudós névre igényt tartó, összes világot hatalmá-
ban tartja. 

De mi hasznot várhat ily tudománytól a világ ? Elő-
mozdithatja-e az anyagiságban elmerült tudomány a lélek 
magasba törő vágyait ? Mi sors vár az emberiségre, a tudo-
mányoknak ilyr irányú, általános müvelése mellett ? Tagad-
hatatlan ugyanis, hogy a tudományt azon szellem képezi, 
mely azt áthatja ; ez önt bele életet, mert a tények önma-
gokban nem egyebek, mint a tudomány anyaga, hogy élje-
nek, szellemre van szükségök, és igy nem a tények, hanem 
a tényekbe öntött szellem az, mi befolyással bir az emberre, 
mi önmagával hasonlóvá alakitja az embert, emeli, vagy 
lesújtja a szerint, a mint forrása az ég, vagy a föld. Hitet-
len, Isten nélküli tudomány, mely tekintetét a földön hordja, 
nem képes az emberiséget felemelni ; a mint ő a földhez ta-
pad, ugy az embert is csak arra képes oktatni, hogy örömét 
aljas dolgokban keresse ; elmetszi a lélek magasba törő szár-
nyait, hizeleg a vad szenvedélynek és előmozditja annak 
kitöréseit, mindazt, a ki vele foglalkozik, levonja a magas-
ból, és a materialismus karjaiba dobja. Ez vár az emberi-
ségre, ennek képét tünteti fel már most is ifjuságunk. Vagy : 
numquid coliigunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus ? 

Ha a modern, tudományos irány következményeire 
nézve, nem akarunk csalódásban élni, ugy az előzmények-
ből csak egyetlenegy következtetés lehetséges ; visszaállí-
tani, kath. egyetemek alapitása által, a jó viszonyt a világi 
tudományok és a theologia között. Az egyetemek okozói és 
terjesztői mindazon rosz elveknek, melyek a társadalmat 
megrontják, ellenszerül csakis kath. egyetemek alkalmaz-
hatók. Napjainkban a tanügy terén, állami részről ugy is 
mindig reformról beszélnek s azon viszonynál fogva, mely 
az ujabbkori állami elmélet alapján, az egyház és az állam 
között kifejlődik, nem várhatjuk, hogy az állam, mely ellen-

séges álláspontot foglal el a kereszténységgel szemben, ennek 
érdekében bármit is tegyen, veszélyeztetve látván ez által 
nézeteit, melyekre rendszerét alapitani jónak látja. Igy nem 
marad egyéb hátra, mint hogy az ügyet önmagunk vegyük 
kezünkbe, hogy a fensőbb, tudományos irányt s azzal együtt 
a fensőbb oktatást is reformáljuk. Ez pedig csak kath. egye-
temek alapitása által történhetik. Az egyház volt szülő-
anyja, szerzője egykor az emberi nem tudományos művelő-
désének, tőle kell kiindulnia a reformnak is, e tévirányba 
vezetett fensőbb oktatás terén, neki be kell bizonyítania 
ismét, hogy ő nem csak nem ellensége a tudománynak, nem 
csak nem fél a tudomány müvelésétől, hanem, hogy egye-
dül az ő védszárnyai alatt fejlődhetik az oly irányban, mely 
az emberi nem magasabb vágyait kielégiteni képes. Az egy-
ház által az emberiség részére, a tudományosság terén tett 
szolgálatokat a hálátlan világ, ma már vagy egészen elfe-
lejtette, vagy tudva, még liálátlanabbul negélyzi, mintha 
tudomással nem bírna felölök. Ujabb példával kell tehát 
ismét igazolnia ama régi igazságot, hogy a tudomány fejlő-
désének nem csak nem szolgál akadályul, ha a ker. alapel-
vekre fektetve műveltetik, hanem, hogy azt maga nagyban 
elő is segiti. Midőn a kereszténység megjelent, a világot az 
erkölcsi sülyedés legmélyebb fokán találta, ő lett dajkája és 
nevelője, és megmentette, felemelte. E mentő szerepét és 
képességét ujabban kell bebizonyítania, nem csak az erköl-
csök, de a tudományok terén is. 

Nagy feladat várakozik e tekintetben kétségtelenül az 
' egyházra és mindazokra, kik e téren működni hivatva van-
nak, mert a corruptio optimi pessima ; de azon termékenyítő 
erő, mely a kereszténység igazságaiban rejlik, alkotó ésu j já -
szülő erejét bizonyára nem fogja megtagadni most sem, csak 
alkalmazni kell azt ; nem tagadja meg annál kevésbé, mert 
daczára a tanügy általános corruptiójának, elszigetelve bár 
és szétszórtan, de mégis feltalálható az igazság szikrája, 
mely a kereszténység éltető szellemének hozzájárultával 
könnyen lángra gyulád. Távolról sem követeljük mi ezáltal, 
hogy az egyház, mint arról jogtalanul vádoltatik, a tudo-
mányokat, mint gyakran moadani szokták : a dogmatis-
mus vasbilincseibe szorítsa, hogy tőle minden önállóságot, 
kifejlödési képességét megrabolja. Erről az egyház és a tör-
ténelem mit sem tud, sőt ez utóbbi nagyon is arról tanúsko-
dik, hogy az egyház a világi tudományokat a kinyilatkoz-
tatás tanával soha sem zavartá össze ; hanem csak azt akarta, 
hogy a világi tudományok fejlődésökben soha se téveszszék 
szemök elől a keresztény elveket, ezektől soha se szakadja-
nak el. Ez lenne feladatuk a hath. egyetemeknek is, meg-
akadályozni t. i. az elszakadást az által, hogy a világi tudo-
mányok soha meg ne vessék a nyújtott felvilágosítást és sem-
mit ne tegyenek, a ami a ker. elvekkel ellentétben van. 

Ebben a világi tudományokra nézve, semmi lealázó 
nincsen. Nem kötelessége-e minden tudományágnak, a má-
sikat megbecsülni? és nem saját érdekében áll-e mindeniknek, 
hogy a másiknak kincseiből önhasznára meritsen ? Nem ne-
vetséges lenne-e, ha a természettudomány, a physica és ma-
thesis fölé akarna emelkedni, vagy megforditva ? Nem ta-
pasztaljuk-e ellenkezőleg, mily összhangban és barátságos 
viszonyban vannak egymással a tudomány különféle ágai, 
mennyire felhasználja egyik a másik tapasztalatait ? Es 
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ha már egymás iránt ily figyelemmel viseltetnek a tudo-
mányok, nem szükségképen meg kell-e hajolniok valameny-
nyinek a theologia és a ker. bölcsészet előtt, melynek követ-
keztetése ugyan a közös emberi ész szüleménye, elvei azon-
ban a kinyilatkoztatásból, vagyis a legtisztább, isteni forrás-
ból fakadnak ? 

Vissza tehát, térjünk vissza ismét az összes tudomá-
nyok terén a ker. alapelvekhez, keressük fel az elszakadt 
lánczszemet, fűzzük össze ismét az egymástól erőszakosan 
elszakasztott részeket, hozzuk összhangba kath. egyeteme-
ken a világi tudományokat a kinyilatkoztatott tannal és 
mentsük meg általa ismét az emberiség művelődését. A 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 24. Az á l l a m i t ö r v é n y e k i r á n t i 

h ó d o l a t . Németország apostoli szellemű püspökei nem 
hagynak kisérletlenül semmi utat, hogy elháritsák az egy-
háztól ama mérhetetlen horderejű csapást, mely az ismeretes 
törvényjavaslatok által magát az egyház létét fenyegeti Né-
metországban. Legújabban ismét egy feliratot készitettek, 
magához Vilmos királyhoz intézve, melyben a katholikus 
főpapságnál szokásos nyiltszivüség vetélkedik az apostoli 
lelkű bátorsággal s melyben a királyt felszólítják, hogy, 
vagy vegye vizsza a törvényjavaslatokat, vagy ha ez nem 
lehetséges, ugy ne erősítse meg, mert ellenkező esetben „sz-
vallásunk sem nekik, sem a hiveknek nem engedné meg5 

hogy ily törvényeknek szabad akaratból alávessék magokat." 
Ezen szokatlan erélyes hang rosz vért szült a liberális 

táborban, hol csak egy idolumot ismernek, mely előtt meg 
kell hajolni, és ez : az állami hatalom. A pápának infallibi-
litása előttük merénylet a lelkismeret szabadsága ellen, az 
állami hatalom omnipotentiája ellenben a szabadság biztosi-
téka még akkor is, ha az a legnagyobb zsarnokságot gya-
korolja a lelkismeret felett. E szempontból látszik kiindulni 
a „Testi N.a is, midőn a német püspöki karnak fentebb jel-
zett feliratáról megemlékezve, ugy nyilatkozik, hogy a ho-
zott törvények előtt meg kell hajolni mindenkinek, akár 
püspöki süveget visel, akár nem." 

Teljes igaza van a „Napió"-nak, a püspöki süveg nem 
menti fel annak tulajdonosát ama kötelesség alól, hogy az 
állami törvényeknek meghódoljon, azon csekély hozzá-
adással, hogy ha t. i. az állami törvényhozás a maga jogkö-
rén belül hoz törvényeket. Nem is volt, nem is lesz püspök 
sohasem, ki az állam jogkörén belül hozott törvények elle-
nében püspöki süvegjének privilégiumára hivatkoznék, hogy 
azokat megtámadja és az engedelmességet megtagadja tőlök ; 
sőt épen azt hozza magával állása, hogy e tekintetben is pél-
dával menjen elő, mint a ki igen jól tudja, hogy : non est po-
testas nisi a Deo. A néinet püspöki kar elég fényes példát 
nyújtott már e tekintetben nem egyszer, de őneki az állami, 
jogos törvények iránti köteles hódolatán kivül, még más kö-
telessége is van, és ez : megadni az Istennek a mi az Istené, 
azé az Istené, ki iránti tekintetből megadja az államnak, a 
mi az államé. 

A püspöki karnak nincsen jogában megengedni, hogy 
az emberi lelkismeretben összezavartassék az állam és Isten 

fogalma ; nincs jogában megengedni, hogy az emberi társa-
dalomból kiküszöböltessék a kötelesség érzete: Istennek is 
megadni ami az Istené; hogy száműzessék a földről a hit, 
mely az állami hatalom mellett, egyházi hatalom létezését is 
tanitja. Nem függ az ő tetszésöktől, hallgatni, vagy szólani 
ott, hol az állami törvényhozás, átlépve jogkörét, egyházi 
téren is rendelkezni akar. Azon magasztos hatalom, melynek 
a püspök, hivatalának elfogadása által részesévé lesz, terhes 
kötelmeket is foglal magában, melyeket Isten előtti súlyos 
felelősség terhe alatt köteles teljesiteni, még a legvésztelje-
sebb körülmények között is. 

A német püspöki kar kötelességének magaslatán áll 
tehát akkor, midőn a tervbe vett törvényjavaslatok ellené-
ben, melyek a kath. lelkismerettől megtagadják, hogy meg-
adhassa Istennek, ami az Istené, ellenben követelik tőle, hogy 
az államnak adja meg azt, ami nem az övé, t. i. a jogtalan 
törvény iránti hódolatot, — igenis a püspöki kar ily körül-
mények között csak kötelességét teljesiti és jogosan jár el, 
midőn a vallásra hivatkozva kijelenti, hogy e törvényeknek 
sem ők, sem hiveik nem vethetik magokat alá. Nem létezik 
olyan állam a föld kerekségén, legyen az még oly hatalmas 
is, mely előtt a ker. lelkismeretnek kötelessége lenne megha-
jolni még akkor is, ha ez Isten iránti kötelme teljesítésének 
sérelmével összekötve lenne. 

Nem is lehet az államra nézve sem nagyobb veszélyt 
képzelni, mint ha polgárainak lelkismeretéből kizáratnék 
azon öntudat, hogy Istennek inkább tartoznak engedelmes-
kedni mint az embernek. Ha ezen öntudat megszűnnék, ugy 
szükségképen azon másik foglalná el helyét, mely ellentét-
ben az előbbivel az ember iránti hódolatot tolná előtérbe. 
Istent kizárva a társadalomból, helyébe az ember ülne, és 
igy nem látható be, miért lenne tilos az állami törvények 
ellen ugyancsak a törvény körén belül „izgatni", mikor 
egyik ember épen annyi tekintélylyel bir, mint a másik. Es 
csakugyan a liberális és kath. lelkismeret között azon kü-
lönbség van, hogy ez megadja az illő hódolatot, mind az 
állami jogos törvényeknek, mind az egyháziaknak, a liberá-
lis pedig megtagadja mind kettőtől az engedelmességet és 
daczára folytonos lázadásának egyházi, ugy, mint világi 
törvények iránt, a kath. lelkismerettől azt követeli, hogy hó-
doljon, nemcsak annak, amit ő elvet, hanem annak is, ami a 
kath. lelkismeretet vérig sérti. Ezen felfogásnak lehet egye-
dül tulajdonitani, hogy modern államainkban folytonosan 
üléseznek a törvényhozó testületek, folyton élnek az állam 
pénzén jórészt olyanok, kik legkisebb kellékével sem birnak 
a törvényhozói képességnek. Napjainkban alig hozzák meg 
a törvényeket, már ismét átalakitják, ha ugyan teljesen meg 
nem semmisitik, hogy ismét mások alkottassanak, ennek 
csak a liberalismus természetében rejlő permanens lázadás 
az oka, minden létező törvény iránt. 

Csak egyetlen egy létezik, minek hódol, mit vasköve-
zetességgel fen akar tartani, mi iránt feltetlen engedelmes-
séget követel, és ez : az egyház megsemmisítésére alkotott tör-
vény. Ez iránt lelkesül a „Pesti Napló" is és csalhatatlan 
Ítélettel akar alávetni hívőt és nem hívőt, mert hiszen az ily 
törvényeket „a testvérek" hozzák, a kik feltétlen engedel-
mességet követelnek. Ebből azonban nem lesz semmi. Nagy 
hatalomnak ismerjük az államot, és hatalmát, mig az saját 
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körén belül működik tiszteljük, e tiszteletet előmozdítani 
törekszünk is, de e batáron tul mindig jogot fogunk magunk-
nak venni, bogy Istent elébe tegyük az államnak, bármi vá-
rakozzék is ránk. Ez a katb. lelkismcret szava, melyet el-
némítani semmi fenyegetés sem lesz képes soha. Azért hódo-
lattal bajiunk meg a német püspöki kar előtt, bogy a katb. 
lelkismeret szavát oly apostoli bátorsággal hangoztatta és 
lelkünkben meg vagyunk győződve, hogy valamint e nyi-
latkozata által az állam jogtörvényei iránti engedelmességet 
csak megerősítette, ugy a maga részére mind azok becsülését 
és tiszteletét is kivívta, kikben a jog és igazság iránti tisz-
telet még végkép ki nem halt. -+-

Németország. O - k a t h o l i k u s és p r o t e s t á n s 
c o n f u s i o . Változás kedveért hadd foglalkozzunk ismét 
egyszer Michelis et consortessel. Röviden megmondva, főleg 
az előbbinek roszul megy dolga ; kudarcz kudarczot ér, s a 
legnevezetesebb az, hogy rendesen az a kellemetlenség éri, 
hogy józan emberek előtt liberális értelemben, liberálisok 
előtt pedig, ugy, a hogy okosan beszél, a miből aztán követ-
kezik, hogy közönségét soha sem elégíti ki. így járt január 
végén Heidelbergben, hol öt negyedóra hoszat szónokolt, 
de oly dolgokról, melyek hallgatóságát arra birták, hogy 
legnagyobb része még beszéd közben is odahagyta a templo-
mot, mindnyájan pedig a magok módja szerint „megbotrán-
koztak." Hogy is ne, mikor egy Michelis a hitközömbösség 
ellen prédikál, mikor több izben, s nyomatékosan Jézus 
istenségét hangsúlyozza, sőt mi több, annak valóságos jelen-
létét is emliti, az oltári szentségben, s pro coronide, végre 
még oly annyira megfeledkezik magáról, hogy azt állítja, 
miszerint a katholikus Credo okvetlenül szükséges, ha valaki 
örökké üdvözülni akar ! . . . „Hát azért hozattuk mi ide ezt 
a Michelist ?" — kérdék egymástól hallgatói — „hiszen ez 
az ember, ha nem beszél az infallibilitásról, szakasztott 
olyan mint a többi uj-katholikus pap . . . ." Ha „szakasz-
tott olyan" nem is Michelis uram, mindenesetre igaz, hogy 
még sokkal több positiv hite és hittani tudománya van, sem-
hogy ily társaságban, mint a minő az „ókatholicismus", hu-
zamosb időre jól érezhetné magát. Csak olv elfogult embe-
rek mint ő s néhány barátja hihették azt, hogy módjuk 
leend, a könnyelműen felidézett mozgalomnak urai marad-
hatni, s hogy lehetséges lesz, mint ők mondák „kivéve ezt 
az egy dogmát" katholikusoknak lenniök. Ha valahol, ugy 
itt az „aut-aut" a jelszó, és a kik ezen „aut-aut" közt akar-
tak helyt foglalni, époly semmit sem jelentő kis valamivé 
sülyedtek alá, mint a minő ama kis vonás, mely e két szócs-
kát össze akarja kötni, mig voltaképen csak szétválasztja, 
és ha szorosan veszszük a dolgot, egyáltalában nem szüksé-
ges. Ilyen Michelis is, ki talán, mint reméljük, nem sokára 
észre fogja venni, hogy hozzá méltóbb dolog, anyaszentegy-
házával kibékülni, mint, mint egy régen túlhaladott állás-
pontnak képviselője oly emberek közt forogni, ki csak sze-
mébe nevetnek, ha fél-katholicismusát hangoztatja köztök ; 
mert ők sem egész, sem fél-katholikusok, de még kereszté-
nyek sem akarnak lenni többé. 

Nem sokkal jobban, mint Michelis Heidelberg városá-
ban, járt Knoodt Offenbachban, hol január 27-kén az első 
„ó-katholikus istenitiszteletet" tartotta. Egy szemtanú erre 
nézve a következőket irja a „Köln. Vztg".-ban: „A közön-

ségnek legnagyobb részét protestánsok és zsidók képezék, 
katholikus férfi alig harmincz volt a templomban. Ennek 
megfelelő volt ezen furcsa közönségnek magatartása is. 
Mindnyájan ülve maradtak, még az Urfelmutatása alatt is. 
Ronge is ott volt, nejével. Mindketten az első padban ültek, 
de midőn az Urfelmutatása kezdődött, nagy ostentatióval 
elhagyták a templomot. Ha Michelis még kétszer prédikál 
és Knoodt még kétszer misézik itt, akkor az offenbachi 
ó-katholicismus el van temetve." 

Érdekes, hogy Michelis 1865-ben egy meglehetősen irt 
röpiratot bocsátott ki, melynek czime ez volt : „Der Katho-
licismus und die Loge", s melyben Ronge és az akkori, u. 11. 
„német-katholicismus" ellen a pápának csalatkozhatlanságát 
vedte — s most ugyanezen Rongénak kollégájává s hittest-
vérévé lőn ! Mig azonban a megingathatlan, katholika egy-
ház az efféle kicsinységeken vajmi könnyen tulteheti magát, 
addig a protestantismusnak helyzete százszorta kellemetle-
nebb. Az uj, Falk-féle törvényjavaslatok felette veszélyesek 
a német protestantismusra nézve, minthogy általok a pro-
testáns-egyletnek, mindent felforgató törekvései is túlsúlyra 
vergődni fognak. Mennyire fejlődött már a rationalisticus 
irány, arról a következő eset eléggé jellemző tanúbizonysá-
got tesz. Január 19-én, mint vasárnapi napon a hannoverai 
„Marktkirche" czimü templomban az ottani senior, valami 
Bödecker ur, a kánai menyegzőről prédikálván, azt beszélte 
el hallgatóinak, miszerint a háziúr a jó bort már jó előre 
elkészitette volt ; mert tudta, hogy vendégségét Krisztus is 
fogja személyes jelenléte által megtisztelni. Hogy tehát 
legyen, mivel e kitűnő vendéget kinálni, azért tette el a 
jó bort, Krisztus pedig, midőn észrevette, s még inkább, 
midőn anyja által figyelmeztetett, hogy a többi bor fogya-
tékán van, rendeletet adott, hogy az ö bora is oda tétessék 
az asztalra. Ez történt anélkül, hogy a vendégek valamit 
tudtak volna róla, innen a csuda ! — „igy teszik Krisztus 
Urunkat csalóvá" — mondja ezekre az orthodox-irányu 
„Hann. Landesztg." 

Egy másik eset a következő. Az aurichi consistorium, 
Gittermann nevű rectort felfüggesztette, mert egy predika-
tióban Krisztusnak mennybemenetelét tagadta. „Csak Jé-
zusnak szelleme tért vissza a mennyekbe" — mondá — 
„teste pedig a természet törvényeinek hódolva, megsemmi-
sült." Mit érnek az efféle, protestáns suspensiók, azt Sydow 
esetében láttuk ; —• denique a protestantismus is kezd, Git-
termann ur szerint „a természet törvényeinek hódolni" . . . . 

IRODALOM. 
16. Megjelent és beküldetett: Katholikus kérdések, II. 

évfolyam, 1. füzet : VA holt és eleven kezek", Avispától. Kiadja 
Sartori Károly, pápai és primási könyvárus, Pesten s Bécsben. 

E jeles vállalat, melynek meginditása Sartorinak egyik 
legszerencsésb gondolata volt, s mely által a jó ügynek 
szélesebb körökben is már igen sokat használt, immár má-
sodik évfolyamába lépett, melynek szerkesztése ügyes s szor-
galmas kezekben van. A 2-dik és 3-dik füzet már sajtó alatt 
van, mivel a kiadónak határozott szándéka, ezentúl minden 
hónak elején egyegy füzetet kibocsátani, tehát a 3-dikat 
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legalább marczius derekán, a 4-diket pedig mindenesetre 
április elején. 

E jeles füzet, mint már czime is mutatja, igen közér-
dekű, s igen korszerű kérdést fejteget, s pedig az e lapok 
olvasói előtt is jó hirben álló Avispa tolla által. Ismertetésül 
hadd álljon itt néhány sor, mely úgyszólván a füzetkének 
szellemi központját képezi : 

„A lapok tanúskodnak arról, hogy bizonyos urak a 
legújabb időben különös figyelmet forditanak a katholika 
egyház javaira." 

„Ki nem hallott volna már a katholika egyház vagyo-
nának elkobzásáról, — saecularisatiójáról, ez is azon több-
ször használt fegyverek egyike, melynek segélyével az egy-
házat, ha nem is épen megsemmisiteni, de legalább gyengí-
teni vélik." 

„E dologban azonban az a legkülönösebb, hogy a ka-
tholika egyház vagyonának elkobzása mellett felhozott 
okok, részben olyanok által szoktak felhozatni, kik a róm. 
katholika egyházon kívül állanak. Mi tiszteljük az ország 
törvényeit, és az ország belbékéjét semmi által sem akarjuk 
zavartatni, és épen ez okból semmiféle felekezet dolgaiba 
nem akarunk avatkozni, de ezen okból követeljük szinte, 
hogy mások se avatkozzanak a mieinkbe. Szabadság, egyen-
lőség, testvériség, ezt hangoztatják a jelenkorban ; legyen 
tehát szabadság, legyen egyenlőség, legyen testvériség, de 
ne legyen ez csak puszta szó. Az egyház már ezernyolcz-
száz év óta kivánja, hogy a nemzetek közt szabadság, egyen-
lőség és testvériség legyen, mert ezernyolczszáz év óta ta-
nitja : szeresd felebarátodat, mint önmagadat. De itt is van 
baj, mert azon bizonyos urak, kik annyit hangoztatják a 
szabadságot, testvériséget, egyenlőséget, nem tudják, hogy 
tulajdonkép mikép nyilatkozik az az életben ; ezen előre ha-
ladt, felvilágosodott elmék számára, az egyház majdnem két-
ezer esztendő előtt készen tartotta már e feleletet : „Minde-
neket, a miket akartok, hogy cselekedjenek nektek az em-
berek, ti is cselekedjétek nekik", és ellenkezőleg, „a mit nem 
akartok, ti se tegyétek azt másnak." 

A „Katholikus kérdések" megjelennek évenkint 12 
havi füzetben, melyeknek ára, összesen, postai, bérmentes, 
szétküldéssel 1 frt. o. é. Az első évfolyamból még teljes pél-
dányok is, ugyanez áron kaphatók. 

VEGYESEK. 
— Németországban most sokat foglalkoznak a Coper-

nicus-ünnepélylyel, minthogy f. é. 19-én 400 esztendeje 
mult, hogy e halhatatlan tudós született. Meglehet, hogy 
nem egy ily ünnepélyen az irányzatos tudatlanság fel fogja 
használni az alkalmat, hogy a Copernicus név megünneplése 
alkalmával ugyanazon, régen megczáfolt történelmi hazug-
ságokkal s egyéb époly üres phrázisokkal hozakodjék elő, 
melyek Galilei nevének emlegetésekor is rendesen ismétel-
tetni szoktak. Ennek ellenéken, hogy megmutassuk, mily 
„ultramontán" -érzelmű volt ama világhirü, frauenburgi 
kanonok, elég legyen megemlíteni, miszerint legfőbb mun-
káját , „De revolutionibus orbiumcoelestium", melynek első, 
a sajtó alól kikerült példányát, maga is csak halála napján 

látta, — 1543. május 24. — III. Pál pápának ajánlotta, 
azon szándékkal : „ut facile Tua auctoritate et iudicio ca-
lumniantium morsus reprimere possis . . ." Váljon, kik azok 
a „calumniantes" ? Talán azok, kik, mint a gonoszság köl-
tötte, s a tudatlanság tovább terjesztette, az ugyanazt tanitó 
Galileit állitólag üldözték ? De hát, hogy fordult volna Co-
pernicus ezek ellen a pápához ? . . . Copernicus világrend-
szerének története, fényes tanúbizonyságot tesz arról, hogy 
az egyház, az igazi tudományosságnak s a szabad búvárko-
dásnak soha sem ellensége vagy üldözője, hanem ellenke-
zőleg mindenha pártfogója s védője volt. S ha egyes esetek-
ben bölcs elővigyázati rendszabályok által, még tökéletesen 
meg nem érett, s tudományosan be ne bizonyított tételeknek 
idő előtti kihirdetését s érvényesítését, ideiglenesen megaka-
dályozni iparkodott, ugy azért tette azt^tnert az e tételek-
ből folyó, nagyhorderejű következtetések szükségessé tették, 
hogy az illető kérdések előbb még alaposan megvitattassa-
nak s tisztában hozassanak, mielőtt a nagy közönség elé ke-
rüljenek. Ezzel az egyház csak alaposabb tanulmányozásra 
serkenté a szellemeket, s azt eredményezte, hogy, midőn az 
uj tétel végtére a világ elé hozatott, annak a vallástaimal 
való megférhetősége is minden kétségen felül állott, minek 
bebizonyithatására pedig szükséges volt, hogy előbb min-
den oldalról tanuímányoztassék. Az egyháznak kötelessége, 
minden körülmények közt azon balvélemény, illetőleg rága-
lom ellen küzdeni, mintha a tudomány a hitnek ellensége 
lenne. Igenis, a tökéletlen, a fél-tudomány ; de nem az igazi, 
azaz a teljes, az alapos tudomány ! — s innen van, mint fen-
tebb mondtuk, hogy az egyház egyes esetekben bölcs, elő-
vigyázati rendszabályok által, még tökéletesen meg nem 
érett, s tudományosan be nem bizonyított tételeknek idő 
előtti kihirdettetését s érvényesítését ideiglenesen megaka-
dályozni iparkodott. 

Talán nem lesz érdektelen, a nagyhírű tudósnak sze-
rény jelszavát is ismernünk : 

„Non parem Paulo gratiam requiro, 
Veniam Petri neque posco, sed quam 
In crucis ligno dederas latroni 

Sedulus oro." 
— Az egyetemi törvényjavaslat már készen van, de a 

minister ezt a folyó ülésszak idején — minta „M. P." írja — 
alig fogja előterjeszteni, minthogy a képviselőházra a teen-
dők oly tömege várakozik, hogy akár terjeszti elő a javas-
latot, akár nem, bizonyos, hogy azt a mostani ülésszakban 
targyalni nem lehet. Minthogy azonban az egyetem egyes 
karaiban bizonyos ügyek rendezése tovább nem halasztható, 
a minister ur ezen ügyeket, az illető facultások meghallga-
tásával, rendeleti uton készül szabályozni, fentartva azon-
ban az alkotandó törvénynek a végleges szabályozás jogát. 
A költségvetés megszavazása után a jogi karnál három uj 
tanár kinevezése is várható. Kíváncsiak vagyunk, váljon a 
meghallgatandó facultások közt lesz-e a theologiai, a cultus-
minister uraknak e mostoha gyermeke is ? 

— Kovács Zsigmond pécsi püspök ő mlga a Zala-
Egerszegen létesítendő gymnasium részére 500 frtot adomá-
nyozott. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 365 ft. 39 kr. és 40 db. es. kir. arany. 
2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. kettős tallér, s 1 db. 
ezüstforintos. 

Dr. LauJjkaimer Ferencz, magyar királyi egyetemi 
tanár 10 frank aranyban. 

Dr. Klinger István m. k. egyet, tanár 1 db. cs. k. ar. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Havi szemle. — Rövid uti jegyzetek. 
— A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés ügyé-
ben. — Egykázi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Poroszország1 mellett kiváló figyelmünket jelen-
leg Svajcz érdemli meg, hasonló okokból, mint 
amaz. A berlini óriásnak nógatására és védpaizsa 
a l a t t a genfi, berni és egyéb törpék garázdálkodnak. 
„La secte va bien en Suisse", mondänem régen egy 
kitűnő franczia lap, azaz : a szabadkőművességnek 
minden sikerül ; s igaza van. 

E l akarjátok-e választani az egyházat az ál-
lamtól ? Nem, feleli a genfi nagytanács, mi ezt 
épenséggel nem akarjuk. S ez eléggé különös. Az 
egyháznak elválasztása az államtól, Cavournak ezen 
legelhirhedtebb hazugsága, mindenütt mint az új-
kornak egyik legdicsőbb vivmánya magasztaltatik 
és a genfieknek — még sem kell. Pedig azt gondolná 
az ember, hogy a modern államra nézve alig létez-
hetik kivánatosb, kedvezőbb állapot, mintha „tör-
vényesen" fel van mentve attól, eljárásai s rendsza-
bályaiban tekintettel lenni Krisztus Urunk szavaira 
s parancsaira, azaz a keresztény vallásnak törvé-
nyeire ; s ime a genfieknek ez még sem kell. 

Igenis, nem kell ; mert ők többet akarnak. Jó l 
tudják ők, hogy a teljes s tökéletes elválasztásnál 
az egyházra nézve sokkal veszélyesebb állapot az, 
midőn az állammal oly erőszakolt összeköttetésben 
kénytelen állani, mint hajdanta a római rabok azon 
katonával, kinek felügyelete alatt állottak, s kihez 
egy meglehetősen súlyos láncz által fűzve voltak. Az 
együttlétnek e neme azonos a valódi rabsággal. Az 
egyház nem eresztetik szabadon, hanem a sarokba 
szorittatik, s ott fogva tar ta t ik . Ez által az állam 
alkalmat nyer, egy sereg „törvény" által lassan 

agyon fojtogatni őt, mit nem tehetne, lia azt 
tökéletesen elhagyva, tökéletesen megválva tőle, 
maga magát fosztaná meg azon lehetőségtől, rontó 
s nem r i tkán egyenesen demoralizáló befolyását 
gyakorolhatni rá. Ezért tiszta hazugság mindaz, 
mit a liberálisok mindenütt a világon az egyháznak 
az államtóli elválasztásáról szónokolnak. Érvénye-
sitik ugyan ezen elválasztást ott, hol arról van szó, 
hogy az állam az egyháznak bármi tekintetben tá-
mogatására vagy védelmére legyen ; de nem ismerik 
el ott, hol alkalmuk nyil ik, kormányzati , közigaz-
gatási s úgynevezett törvényhozási uton az egyhá-
zat üldözni. 

Liberálisaink tehát azért nem válnak el az egy-
háztól, mert még egynehány mérges sebet akarnak 
ütni ra j ta , akként számítván, hogy aztán majd ma-
gától elvérzik. I ly seb, ily veszedelmes csapás, a ple-
biscitumnak átültetése az egyházba, melyet a svajezi 
hatóságok, a páholynak általános terve szerint, 
épen most megkísértenek. A papokat, a lelkészeket, 
az egyházi méltóságokat, a püspököket ezentúl a 
nép, „a laicus elem" fogja választani ; igy határoz-
ták el azt a T . \ T . \ , s azon egyöntetűséggel, mely 
ez uraknak eljárását a katholika egyház ellenében 
mindig jellemezte, már nem egy országban komo-
lyan is hozzá fogtak a munkához, mint mondani 
szokás: „a közvélemény előkészítéséhez" 

A plebiscitum a leghatalmasabb fegyverek 
egyike azon tényezők kezében, kik most a világ 
sorsát intézik. Ez azon eszköz, melynek segítségé-
vel egyrészt mindent felforgatnak, másrészt pedig 
saját magok teremtményeit sem engedik biztos meg-
állapodásra jutni, biztos helyzetre tenni szert. Mert 
amit az egyik plebiscitum ma megállapított, azt 
egy másik holnap ismét eltörülheti. A plebiscitum 
továbbá oly különös valami, ami jelent is valamit , 
nem is, s a páholy ennek igen jól tudja hasznát 
venni. Ha a plebiscitumnak eredménye kedvez neki, 
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akkor helyesli, elfogadja, magasztalja ; ha nem, ak-
kor szidja, gyalázza, visszautasítja és — más ple-
biscitumra hivatkozik ! I ly eljárás mellett, képzel-
hető-e, hogy a józanság elvei a közéletnek bármely 
mozzanatában is érvényesülhessenek ? S valamint ez 
által politikai viszonyaink immár a ziláltságnak 
netovábbját érték el, olyanképen ugyané zilált álla-
potokat az egyházba is átültetni iparkodnak azok, 
kik az általános népszavazást itt is meghonosítani 
igyekeznek. 

Talán túlzás, mit nem régen valahol olvastunk, 
hogy a szabadkőművesség arra készül, egy leendő 
pápaválasztás alkalmával a suffrage universel-t ér-
vényesíteni. Ez nagyvál la la t lenne, mert ez annyit 
tenne, mint a katholika egyház és az összes keresz-
tény világrend ellen végső, döntő csatára kelni. 
Akkor az egész világnak T .-. T .\-eit lá tandjuk majd 
mint „buzgó katholikusok" szerepelni, csak hogy a 
pápaválasztásban részt vehessenek. S ez azon nagy 
csapás, melyre a világot ily aprólékos, egyházi 
ügyek körül lejátszott plebiscitum-játékok által 
előkészíteni kell . . . . 

Ta lán túlzás az egész, mondjuk ; talán nem is 
az. De aki az eseményeket két, három év óta gon-
dosan megfigyelte, nem fogja legalább tagadhatni 
azt, hogy egynél több jel mutat arra, miszerint ro-
konirán yu eszmék nem egy izben megpendittet-
tek már. 

De hogy a tüzetesen svajczi viszonyokra visz-
szatérjünk, feltűnő, mennyire hasonlit a mai hely-
zet ahhoz, mely az u. n. különszövetségi háborút 
megelőzte. Az európai diplomatia akkor is, mint ma, 
a közelgő viharnak előjeleit kicsinylette. Metternich 
nem találta érdemesnek „néhány jezsuita" miatt , 
mint mondá, fellépni ; de ezen jezsuita-üldözésből 
nem sokára oly fergeteg nőtte ki magát, mely őt is, 
rendszerét is elseperte. Midőn még tehetett volna 
valamit, akkor a cunctator-t játszá, állitólag azért, 
mert nem akarta Európát lángba boritani, — „je ne 
veux pas mettre le feu aux quatre coins de l 'Eu-
rope" ; — azért a forradalomra bizta ezt, mely az 
ekként nyert szabadságot kimeritően felhasználta. 

A non-interventio elve, melynek alkalmazá-
sára a mai nyomorék „nagyhatalmak", úgyszólván 
kényszerítve vannak, manap hasonló eredményeket 
szülend, mint ezelőtt egy negyedszázaddal ; sőt a 
radicalis republicanismus garázdálkodásainak ilye-
tén megtürése ta lán nem kellemes gyümölcsöket 
liozand a trónusoknak. 

Mert mily könnyű dolog manap egy királyi 

trónusnak, köztársasági, elnöki székké való átvál-
toztatása, melyen pedig aztán más ül, mint az, ki 
még ezelőtt huszonnégy órával királynak tartot ta 
magát ; mutat ja Ainadeo sorsa. Ugyanazon képvi-
selők, kik monarchicus program m alapján megvá-
lasztva, többségökben az ő kormányának pár t já t 
képezték, s azon ministeriumot támogatták, mely 
ő neki, mint királynak hűséget esküdött volt ; — 
ugyanezek a képviselők, ugyanez a többség s 
ugyanez a ministerium egyszerre határozottan köz-
társasági érzelműnek mutat ja magát anélkül, hogy 
mint telivér liberálisoknak, akár csak távolról is 
eszökbe jutna, ezen rögtöni szerepcsere miatt elpi-
rulni. Két évig s két hónapig tartott ezen olasz-spa-
nyol királyság, melyet a spanyol forradalmároknak 
legradicalisabb faja, I I . Izabella féllegitim trónusá-
nak romjai felett felállitott volt. 1870-iki deczem-
berhó 4-én fogadta el az aostai herczeg a spanyol 
koronát, melylyel Prim vezetése alatt , egy csoport 
lelkismeretlen összeesküvő megkinálta őt ; s ugyan-
ama napon, melyen lábát országának földjére tette, 
gyilkoltatott meg az, kinek e szennyes koronát leg-
inkább köszönhette, Prim. Ez rosz omen volt, s 
hogy azt soha el ne feledhesse, arról Spanyolor-
szágnak forradalmárai több, mint elegendőképen 
gondoskodtak. Amadeo két éven át akaratnélküli 
báb volt, a pártok játszólabdája, a nép megvetésé-
nek és gyűlöletének tárgya. íme egy király a libe-
ralismus kegyelméből ! Átmenetül szolgált a köz-
társaságra ; midőn ebbeli szerepe kijátszva volt, 
túladtak ra j ta azok, kik huszonhat hónappal előbb 
behozták az országba. Dicstelen uton s módon ju-
tott a trónra, s dicstelenül hagyta el ismét. Ez lesz, 
és legyen is sorsa minden fejedelemnek, ki a forra-
dalommal szövetkezik. „Valahányszor ha jdanta egy 
királyi szék feldőlt" —mondá a „Kreuzztg", Amadeo 
haza küldetésének alkalmából, — „megrázkódott az 
egész világ. A régi dynastiák ugy buktak, mint az 
ezeréves tölgyfa, melynek messze elágzó gyökerei 
mélyen felszántják a ta laj t , mig lezuhanó koronája 
mindent darabokra zuz, mi körülötte állott ; — 
— a mai dynastiák póstakocsin jönnek, s gőz-
hajón mennek ; gyökerekkel nem birnak, s koroná-
jok sincsen!" 

Ez Amadeón is teljesült. Bukása nem, hogy 
tragikus leendett, hanem a szó teljes értelmében 
mulattató, nevetséges volt. Komoly része csak 
Olaszországban kezdődik, mert a fiúnak sorsa va-
lódi mene-tekel-phares az a tya számára, melyet ez 
utóbbi lát ugyan, de nem bir elég bátorsággal és 
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elég jellemmel, hogy az ezen jelekben rejlő intésnek 
engedelmeskednék. 

Addig pedig Olaszország mindinkább sülyed. 
„Az olasz egység nem használt senkinek", mondá 
nem régen ő szentsége, mely szavakat az események 
tökéletesen igazolnak. Az olasz egységnek legfelebb 
csak a páholynak használt ; ezen kivtil pedig mind-
nyá jan , kik arra mint önálló tényezők közremű-
ködtek^ csak káros hatását érezték ; a király nem 
kevésbé mint kormánya, mint a külhatalmak, mint 
maga az olasz nép. 

Victor Emanuel előbbeni szerény czimét, a pie-
monti, királyi czimet e büszke, nagyhangzatu czim-
mel cserélte fel : Olaszország királya. Es váljon bol-
dogabbnak érzi-e magát azóta ? Alig hiszszíik ; sőt 
meg vagyunk győződve, hogy azon rövid pillana-
tok, melyeket, — s ezt is csak kényszeritve — a 
Quirinalban tölt , épen elégségesek arra, hogy a 
lelkismeret kárhoztató szózatát keltsék keblében, 
hogy eszébe jutassák neki, mennyi gaztettet fö-
dött királyi nevével, mig a kifosztogatott vérroko-
nok és a feldöntött, ősrégi trónusok hoszu során át, 
elvégre odáig jutot t , hogy a világ legrégibb, leg-
tiszteletreméltóbb , leglegitimebb trónust orozva 
megtámadva, más fejedelemnek palotáját tolvajkul-
csokkal nyitássá fel e pillanatok, ugyhisz-
szük épen elégségesek arra, hogy eszébe jussanak a 
régi s u j kornak mindazon hatalmasai, kik a szent-
szék ellen fellázadtak — — hova lettek ? 

De a kormánynak helyzete sincs kedvezőbb. 
Saját gonosz polit ikájának következményeit nyögi. 
Azon ünnepélyes igéi-ete által, melyet akkor tőn a 
külhatalmaknak, midőn Rómát elfoglalta, hogy a 
pápának legfőbb szellemi joghatóságát minden kö-
rülmények közt tiszteletben tar tandja , ugyanazok-
nak folytonos beavatkozásra mintegy jogot adott, 
melylyel ugyan jelenleg, vétkes közömbösségből 
vagy gyávaságból nem élnek, de melylyel mind-
egyikük bármikor élhet, minthogy ilyetén interven-
tio amaz adott Ígéretnek, mely folytonos ellenőrzést 
feltételez, természetes következménye. Ez kor-
mányra nézve sem nem kellemes, sem nem megtisz-
telő helyzet, melynek következményeit az olasz mi-
nisterek, nagy megelégedésünkre épen most nagyon 
is érzik, midőn a radicalisok a generalatusi házak-
nak eltörlését sürgősen követelik, melyet a kormány, 
tekintve a külhatalmaknak ez ügyben is tett, sza-
batos igéretét, kénytelen legalább pro forma elle-
nezni, miáltal a pártok i rányában máris oly ferde 
helyzetbe jött , mely egy könnyen tárczáiba is ke-

rülhet. Ez igen jól van igy ; s mi csak örülhetünk 
afelett , hogye kormány, gonosz tetteinek következ-
ményeiben találván büntetését, naponkint kényte-
len észi-evenni, miszerint az olasz egység neki sem 
vált hasznára. 

A külhatalmaknak sincs oka, az olasz egység-
nek „betetőzése" felett örülniök. Az u j Olaszország 
minden perczben ellenségképen állhat szemben akár-
melyikökkel, s ha egymaga minden bizonynyal 
csak megvetendő ellenség lenne is, mégis már több 
izben azt muta t t a , hogy ellenségeivel szövet-
kezve, mindegyiköknek elég kellemetlenséget okoz-
hat. De ez a dolognak nemzetközi oldala. Nagyobb 
ba j az egyes kormányokra nézve az, hogy Olasz-
országnak lelkismeretlen politikája a világ összes 
katholikusait felriasztván, ezek most kormányaikat 
ostromolják, s nem szünendik meg ostromolni mind-
addig, mig a ba j okát, a botránykövet einem távo-
lít ják. Az ezen alkalommal talán előfordulandó bo-
nyodalmakat csak hadd tulajdonítsák magoknak az 
illető kormányok. Volt idő, midőn egyetlenegy szó 
által a bajnak keletkeztét gyökerében megakadá-
lyozhatták volna ; nem mondták akkor e szót ; ;— 
tehát viseljék most akkori gyávaságuknak vagy 
közömbösségöknek következményeit, s érezzék, 
miszerint az olasz egység, mint ő szentsége mondá, 
nekik sem vált hasznokra. 

Hát a szegény olasz nép, mit nyert , vagy job-
ban mondva, mit nem vesztett az olasz egység ál-
tal ? Mig törvényes fejedelmei uralma alatt állott, 
addig a vallásosság, s ezzel a jó erkölcsök s min-
denféle socialis rend, béke és boldogság uralkodtak 
közte ; ma a legundokabb corruptio szívja e szeren-
csétlen nemzetnek szive vérét; rablás, gyúj togatás 
és gyilkosság többé fel sem tűnnek, az igazságszol-
gáltatás mesévé vált , s a köznyomor oly fokra há-
gott, hogy a tömeges kivándorlás egész vidékeket 
elnéptelenít. A conscriptio a régi Olaszországnak 
legtöbb tartományaiban ismeretlen dolog volt, ma 
a hadsereg milliárdokat nyel el, s mégis oly hely-
zetben van, hogy az ország, a parlament előtt tett 
s meg nem czáfolt nyilatkozatok szerint, tengeren 
és szárazon egyaránt harczképtelen, annak daczára, 
hogy a hadiköltségvetés nagyrészt oka annak, hogy 
a nemzet a hajdani a rany és ezüst helyett csak ron-
gyos, szennyes papirpénzt lá t , melynek minden 
darabjáról a kikerülhetlen állambukásnak vészjós-
latát leolvashatja ; mindez az olasz egységnek kö-
vetkezménye lévén, és — büntetése. 

Magyarország, tekintve alkalmasint pénzügyi 
19* 
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s közigazgatási állapotainak zilált voltát, nagyon 
sokat foglalkozik a — katkolika egyház dogmáival, 
fegyelmével és egyéb intézményeivel. E hónap a 
jezsuiták- és a polgári házasság kérdésének meg-
penditését látta, olymódon, mely azon gyanút kelti 
a nyugodtan szemléló'ben, miszerint parlamentaris-
musunkat nemsokára szerencsénk lesz, azon magas-
laton üdvözülhetnünk, melyen Spanyol- és Grörög-
honban már régen áll, s melyen állni az u j japani 
parlament talán szégyenkeznék. A legfontosabb 
kérdések, melyeknek mikénti megoldása milliók 
vallási meggyőződésének s lelkismeretszabadságá-
nak megsértését involválhatják, csak ugy en pas-
sant inditványoztatnak a kisebbség vezérszónokai 
által , és elfogadtatnak a — többség által, mely az 
ilyféle szavazások alkalmával mindannyiszor a 
napnál világosabban megmutat ja , miszerint sem e 
kérdéseknek természetéről, sem saját álláspontjáról 
fogalma nincsen, miszerint helyismerettel nem biró 
s tájékozást vesztett nyá j , valahányszor egy két 
vezérférfi hiányzik. 

I gy jár t a ház a jezsuitakérdésben, igy Irányi 
Dániel határozati javaslatának, február 28-án tör-
tént elfogadása alkalmával, mely a korlátlan val-
lásszabadságot és a polgári házasság behozatalát 
kimondja. 

Azt mondják, hogy e határozati javaslatnak 
elfogadását bizonyos parlamentaris balfogás vagy 
tacticátlanság okozta. Meglehet ; de akkor ez csak 
jele annak, mily véghetetlen könnyelműséggel ke-
zeltetnek nálunk a legfontosabb, legéletbevágóbb 
kérdések. De meglehet az is, kogy itt nem tacticát-
lansággal, hanem tulfinom tacticával vagyon dol-
gunk, melynek segítségével oly férfi akarta magá-
hoz ragadni az olcsó népszerűségnek pálmáját , kit 
eleddig — nagyjában — a józanabb elvek egyik elő-
harczosának tar tot tunk, ámbár ugy látszik, hogy 
ez egyszer ismét egy csalódással gazdagabbak let-
tünk. Bármint legyen azonban a dolog, annyi bi-
zonyos, hogy a magyar parlament, valahányszor 
katholikus ügyekkel foglalkozik, rendesen blami-
rozza magát ; — vajha e csötörtököt mondott expe-
rimentumokon okulna. 

Gliyczy felhozta a katholikus alapítványokat. 
Ez alkalommal szokás szerint elmondott sophismái-
val lapunk más helyen foglalkozik. Prileszhj Tádé a 
katholikus „autonomia" körül kivánt érdemeket 
szerezni, egy annak hogy- és mibenléte iránt tuda-
kozódó interpellatio által. 

Vannak, kik azt mondják, hogy ez interpella-

tio kormányilag meg volt rendelve. Nem tudjuk. 
De azt sem értjük, hogy lehet annak „szivből ör-
vendeni", midőn az autonomia ügyében Prileszky 
szólal fel, ki e téren oly párthoz tartozik, melynek 
törekvéseit, anyaszentegyházunk érdekében csak 
aggodalommal nézhetjük. U g y látszik, hogy a ta-
pintatosság, katholikus ügyek és kérdések tárgya-
lásánál még mindig felesleges dolognak tekintetik. 

Rövid uti jegyzetek. 
(Folytatás.) 

Megérkezésem estvéjén a Kermess, vagyis bucsu alkal-
mából a Scheide partján késő éjjelig röppentyűk bocsát-
tattak fel, és a tűzijáték szemléletére, sűrű tömegekben tó-
dult a nép. A templomokban mindenféle, jó és szent czélokra 
gyűjtetnek perzselyekben az adományok. En csak a főtem-
plomban vagy tizet számitottam, és az ajtatos nép fillérei 
bőven folynak. Belgium népességének nagyobb felét a fla-
mand elem képezi, mely Flandriában, Brabant és Limburg 
túlnyomó részeiben és Antverpenben is többségét képoz, és 
ebben rejlik a katkolika egykáz főereje Belgiumban. A hol-
landi iga lerázása után, a flamand nyelv szembeötlőleg fej-
lődött, és oly irodalmat teremtett, melytől a külföld sem 
tagadhatta meg elismerését. Nem csekély támaszt szolgáltat 
továbbá a katkolikus ügynek Belgiumban, az ősrégi és gaz-
dag nemesség, melynek számos tagjai a két kamarában ugy, 
mint a közigazgatás minden ágaiban fáradkatlan tevékeny-
séget fejtenek ki, és büszkék az apostoli szék iránti küségre. 
Ha ehhez, a mi fő, a lelkes, tanult, erélyes fő- és alpapsá-
got, és a jeles szerzetesek egész koszu sorát adjuk, nem 
csudálhatjuk, hogy oly legio áll szemeink előtt, mely a sza-
badkőműveseket is alkalmas kétségbe ejteni. Dicsőén ural-
kodó pápánk ajkairól többször hangzott le a belga katho-
likus nép dicsérete, és e dicséret kiérdemelt volt. 

Még egyszer meglátogatván az antverpeni dómot, siet-
tem a pályafőre. Egy rövid fél órai ut után, a conductor 
Malines-t kiáltott, és mi csakugyan Mechelnben, a belga 
egyház primásának székhelyén voltunk. A Dyle folyam 
mellett fekvő, és harminczhatezer lakost számláló város, tá-
gas térekkel, szabályos, széles utczákkal, és csinos épületek-
kel bir. A szent Rumoald vértanú és Mecheln patrónusá-
nak nevét viselő székesegykáz, melynek épitése a tizenket-
tedik században kezdetett, és a tizenötödikben bevégezte-
tett, méltó arra, hogy megtekintessék. Egy oltárképét 
(Krisztus a keresztfán) Van Dyck festette. Figyelemre 
méltók, a templom védszentje életéből vett eseményeket 
ábrázoló, nagyobb és (számra huszonöt) kisebb képek, és a 
művészies fafaragványokban gazdag szószék. A főegyház-
tól nem távol álló Jánostemplomot, nem annyira jelenté-
keny külseje, mint Rubens egy pár képe miatt keresik fel 
az idegenek. Az oltárkép a három király imádását mutatja, 
a két szárny belső oldalain, keresztelő János lefejeztetése, és 
olajba főtt János, a külsőkön Krisztus kereszteltetése és 
János, a mint Patkmos szigetén a titkos látásakat jegyzi, 
szemlélketők. A Miasszonyunkról nevezett templomban, szili-



1 4 9 

ten van Rubens egy hírneves festménye, mely a Krisztus 
parancsára hálójúkat kivető, és gazdag halászatot nyert 
apostolokat ábrázolja. Mind e képek — legalább hétközna-
pokon — el vaunak fedve, és bizonyos megszabott dijért 
szoktak mutattatni. Sokat panaszolkodnak az ismertebb 
utikönyvek e szokás ellen. Ha megengedjük is, hogy mint 
más sok dologban a világon, történhetnek visszaélések, és 
talán sarczolások, nem látjuk be mégis, Albionuak aranyo-
kat idegen földön szóró liai, vagy más kéjutazók és kíván-
csiak, kik sok haszontalan dologra dobják ki a pénzt, miért 
nem adhatnák meg a fél, vagy egy franknyi csekély dijt a 
templomi szolgáknak, jelesen, ha épen az ő kedvökért 
nyittatik meg a templom. A franczia és flamand anyanyel-
vének szavait össze-vissza keverő vezetőm, ki különösen 
afelett panaszolkodott nekem, mily drága az élet, elveze-
tett osztrák Margit, az egykori németalföldi helytartónőj ének, 
emlékszobrához is. „Margarethae austriacae, Belgio prae-
fectae, literarum et artium, quas et ipsa coluit, fautrici, pa-
cis cameracensis auctori, cui Mechlinia altera patria fuit." 
így szól az emlék felirata, mely első Lipót uralkodása alatt, 
1849-ben állíttatott fel. Óhajom, az egész katholikus világ-
ban előnyösen ismert belga primás ő főmltságát személye-
sen megismerhetni, nem helyesült, de a szép művészetek tár-
latában, mely 1872. aug. 15-én nyilt meg Bruxellesben, né-
hány nappal később egy olajfestményre figyelmeztettek) 
mely a nagy főpap vonásait, mint álliták, hiven vissza-
tükrözi. 

Bruxelles-t, oly közel levén, ha másért nem, már csak 
a szent (Mihály és) Gudula temploma kedveért is meg kel-
lett nézni. Hasonnevű téren, nem távol a nemzet palotájától, 
emelkedett helyen, mintegy uralkodva a város felett, áll e 
főtemploma. Homlokzata még csak 1848-ban fejeztetett be, 
a chorus és a kereszthajó a tizenharmadik századból valók, 
a kilenczven láb magas, és harmineznégy láb széles közép-
hajó, és a be nem végzett (2) torony, a tizennegyedikből, 
az oldalhajók a tizenötödikből származnak. Üvegablakfest-
ményeit, különösen az éjszaki kápolnáét, szakértők felette 
dicsérik. Egykor gazdag volt a templom olajfestményekben, 
jó képekben is, de az első franczia forradalom korában 
eltűntek. A Miasszonyunkról nevezett kápolnában van Me-
rode Frigyes grófnak, a hirneves belga szobrász, Geefs által 
készített márvány síremléke. Friderico comiti de Merode — 
mond a felirat — inter liberatores Belgii propugnatori stre-
nuo, qui catholicae fidei, patriaeque iura tuendo ad Berchem 
Mechliniae pie occubuit." Tudjuk, hogy a Merode grófi 
család, melynek szép jeligéje: „plus d'honneur que d'hon-
neurs", hagyományos erényeit megőrizni iparkodik. Belgium-
nak a holland iga alóli felszabadulását, az úgynevezett vér-
tanuk terén emlék jelöli. A megszabadított Belgium táblára 
jegyzi az 1830-ik év, sept. 23. 24. 25. és 26. napjait, lábai-
nál nyugvó oroszlány, szétzúzott bilincsek és ostorok fek-
szenek. Bármint vélekedjünk is ezen forradalomról, (az egy-
ház a törvényes király elleni lázadást nem pártolhatja) me-
lyet ez emlék megörökiteni hivatva, annyi bizonyos, hogy 
Franciaország, Anglia és a titkos társulatok minden fon-
dorkodásai daczára, Németalföldnek két országrai osztása 
nem sikerült volna, ha Vilmos király katholikus tartomá-
nyaiban csak némileg erős támaszszal bir, ezt pedig el nem 

veszti, ha kormánya lépten nyomon nem sérti a hű flaman-
dok katholikus érzelmeit. A püspökség és papság részt nem 
vett a forradalomban, a nemességnek is csak egy része, 
mint a fentebb emiitett Merode, kik a harezot, a vallás sza-
badságáért küzdelemnek tekintették. Ütött a visszafizetés 
órája, a forradalmiak csak azt tették, amit egykor az orá-
niai ház, és a hollandi rendek Spanyolország és a ko-
rona ellen. (Vége köv.) 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 

Ven. Fratribuá Antonio Petro IX. Patriarehae Ciliciao, Arcniepiscopis, 
Episcopia, et dilectis Filiis Clero ac populo ritua Armenii, gratiam et 

commuuionem Apostolieae Sedis habentibus 

PIUS PP. IX. 

Ven. Fratres et dilecti filii, salutem et Apostolicam Benedi-
ctionem. 

1. Quartus supra vigesimum elapsus iam annus est, 
cum Nos recurrentibus sacratissimis diebus, quibus novum 
sidus gentibus illuminandis in Oriente affulsit, apostolicas 
Nostras (1) litteras ad Orientales dedimu3 ; ut catholicos in 
fide confirmaremus, eos vero qui extra catholicam Ecclesiam 
misere versantur, ad unicum Christi ovile revocaremus. No-
bisque laeta spes affulgebat, futurum ut, auxiliante Deo et 
Salvatore nostro. Iesu Christo, cliristianae fidei puritas latius 
propagaretur, et ecclesiasticae disciplinae Studium in Oriente 
refloresceret ; cui componendae atque ad normám sacrorum 
canonum ordinandae Nostram auetoritatem adfore pollice-
bamur. Quantam vero ex eo tempore sollicitudinem gesseri-
mus de Orientalibus, quove charitatis affectu eos prosequuti 
fuerimus, Deus seit: quae vero cum in finem praestiteriinus, 
omnes noverunt, utinam et omnes rite intelligerent. Verum 
imperscrutabili Dei iudicio factum est, ut expectationi et 
curis Nostris res minime responderiiit ; et modo non laetari, 
verum ob novam calamitatem, qua nonnullae premuntur 
Orientalium Ecclesiae, dolere potius atque ingemiscere de-
beamus. 

2. Quod enim auetor fidei et consummator Christus Ie-
sus iam ante praemonuerat (2), multos scilicet in eius no-
mine venturos qui dicerent, ego sum Christus, et multos 
seducerent, id vos in praesentia pati atque experiri coacti 
estis. Namque communis humani generis liostis et inimicus, 
excitato tribus abhinc annis in urbe Constantinopolitana 
novo schismate apud Armenos, totus in eo est, ut saeculari 
sapientia et haeretico sermone atque astutae fraudis subtili-
tate, vi etiam, dum licet, adhibita, subvertat fidem, verita-
tem corrumpat, scindât unitatem. Cuius simulationes et 
dolos deplorans, unaque detegens S. Cyprianus aiebat (3) : 
„Rapit de ipsa Ecclesia homines, et dum sibi appropinquasse 
iam lumini atque evasisse saeculi uoctem videntur, alias ne-
scientibus tenebras rursus infundit, ut cum evangelio Christi 
et cum observatione eius et lege non stantes, christianos se 
vocent, et ambulantes in tenebris habere se lumen existi-
meut, blandiente adversario atque fallente ; qui secundum 
Apostoli vocem transfigurât se velut angelum luçis (2. Cor. 
XI. 14), et ministros suos subornât velut ministros iustitiae, 
asserentes noctem pro die, interitum pro salute, desperati-
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onem sub obtentu spei, perfidiam sub praetextu fidei, anti-
christum sub vocabulo Christi : ut dum verisimilia mentiun-
tur, veritatem subtilitate frustrentur." 

3. Etsi autem novi huiusce schismatis initia, multis uti 
assolet involuta essent ambagibus, Nos tamen illius pravita-
tem et pericula praesentientes, statim pro Nostro debito 
obstitimus, datis apostolicis litteris, alteris die 24. Februarii 
1870, quae ineipiunt Non sine gravissimo, alteris die 20. Maii 
eiusdem anni, quaruin initium est Quo impensiore. Verum eo 
res processit, ut eiusdem schismatis auctores et asseclae, 
despectis Apostolicae huius Sedis hortationibus, monitis, et 
censuris, pseudopatriarcham sibi ehgere non reformidave-
rint : quam electionem omnino irritam atque scliismaticam 
esse, et electum una cum suis electoribus canonicas poenas 
ineurrisse declaravimus Nostris litteris, quarum initium JJbi 
prima, datis die undecima Martii ami. 1871. Porro catholi-
corum ecclesiis violeuter usurpatis, legitimo Patriarcha Ven. 
Fr . Antonio Petro IX. finibus Imperii Othomanici exire 
compulso, ipsa patriarchali Ciliciensi sede, quae est in L i -
bano, militari manu occupata, civili etiam praefectura potiti, 
catholicae Armeniae genti incubarunt, eamque ab Aposto-
licae Sedis communione et obedientia una secum divellere 
omuimodis connituntur. Id vero ut ex eorum sententia cedat, 
multum adlaborat alter e Neoschismaticis sacerdotibus Ioan-
nes Kupelian, quem iam antea in civitate Diarbekirien. seu 
Amiden, turbas foventem et schisma excitantem, V e i l . Fr . 
Nicolaus Archiepiscopus Martianopolitauus, Apostolicus in 
Mesopotamia aliisque regionibus Delegatus, auctoritate No-
stra publice ac nominatim excommunicaverat, et ab Eccle-
sia catholica abscissum declaraverat. Ille enirn postquam 
sacrilegam episcopalem consecrationem a Pseudopatriarclia 
recepit, et potestate potitus est, catholicos Armenii ritus, 
qua suasionibus qua minis publice illatis, dominationi suae 
submittere praesumit atque contendit. Quod si umquam tie-
ret, ad miserrimam illam conditionem catholici omnino re-
vertereutur, quam ante quadraginta duos annos patieban-
tur, dum potestati veterum sui ritus schismaticorum erant 
obnoxii. 

4. Equidem Nos nihil intentatum reliquimus, ut, more 
praedecessorum Nostrorum, quorum auctoritatem, patroci-
nium et opem spectatissimi quique Ecclesiarum Orientaliuin 
Episcopi et Patres in similibus temporum et rerum adiun-
ctis implorare consueverunt, a vobis tanta mala depellere-
mus. Quem etiam in finem extraordinarium Nostrum lega-
tum istuc misimus ; ipsumque celsissimum Othomanicum 
Imperatorem, ne in aliquo deesse videremur, siugulari Nostra 
epistola nuper adivimus, rogautes, ut ad iustitiae tramitem 
illata catholicis Armeniis damna sarcirentur, et gregi suo 
Pastor exsul redderetur. At quominus haec Nostris votis 
responderent, eorum obstiterunt artes, qui dum se catholi-
cos dicunt, inimici sunt crucis Christi. 

5. Eo itaque res devenisse patet, ut valde timendum 
sit, ne novi schismatis auctores et asseclae in peius profi-
ciant, atque infirmiores in fide vel minus cautos tam ex Ar -
meniis quam ex aliorum rituum catholicis, quod illis propo-
situm est, seductos in viam perditionis possint abducere. 
Idcirco vos iterum alloqui, atque, discussis tenebris et multa 
caligine quibus veritatem circumfundi novimus, universos 

monere, ipsa apostoliéi Nostri muneris ratione compellimur ; 
ut scilicet stantes confirmemus, labantes fulciamus, et eos 
etiam qui a veritate et unitate catholica miserrime defece-
runt, si tamen quod a Deo enixe poscimus audire voluerint, 
ad bonam frugem auxiliante Deo revocemus. 

6. Potissima fraus, ad novum schisma obtegendum ad -
hibita, est cathohcum nomeu, quod illius auctores et asse-
clae licet auctoritate Nostra, Nostroque iudicio condemnati 
usurpare praesumunt. Hoc enim solemne semper fuit haere-
ticis atque schismaticis, ut se catholicos nuncuparent, mul-
taque de se praeclare edicerent ut populos simul et princi-
pes in errorem inducerent. Quod de iisdem inter ceteros 
testatus S. Hieronymus Presbyter (4) aiebat : „Solent liae-
retici regi suo vel Pharaoni dicere, filii sumus sapientum, 
qui ab initio doctrinam nobis Apostolicam tradiderunt ; filii 
sumus regum antiquorum qui appellantur reges Philosopho-
rum; et habemus scientiam Scripturarum iunctam sapien-
tiae saeculari." 

7. Ut autem se probent catholicos, provocant Neoschi-
smatici ad quamdam, uti aiunt, fidei declarationem ab eis 
editam die 6. Februarii anni 1870, quam a catholica fide 
nullatenus dissentire dictitant. Verum nemini uuquam licuit 
catholicum se probare, concinnatis pro arbitrio suo fidei 
formulis, in quibus ea reticeri soient, quae profiteri non 
placet ; sed illis omnino subscribendum est quae ab Ecclesia 
proponuntur, uti omnium temporum ecclesiastica história 
testatur. 

8. Subdolam autem et captiosam fuisse fidei formulám 
ab eis editam ex eo etiam confirmatur, quod reiecerint de-
clarationem seu professionem fidei auctoritate Nostra de 
more propositam ; cui subscribere eos iusserat Ven. Fr . An-
tonius Ioseplius Archiepiscopus Thyanaeus, apostolicus Con-
stantinopoli Delegatus, monitoriis litteris ad eos datis die 
29. Septembris eodem anno. Alienum quippe est tam a di-
vina Ecclesiae ordinatione, quam a perpetua et coiistanti 
eius traditione, posse quemquam catholicam fidem suarn 
probare seque catholicum veraciter asserere, nisi Apostolicae 
huic Sedi satisfaciat. Ad banc enim (5) propter potentiorem 
principalitatem, omnem Ecclesiam, hoc est eos qui sunt u n -
dique fideles oportet convenire : et qui (6) • cathedram Petri 
super quem fundata est Ecclesia deserit, nomiisi mendaciter 
se in Ecclesia esse confidit ; ut iam scliismaticus (7) et pec-
cator sit, qui alteram collocet contra singularem B. Petri 
cathedram, a qua (8) in omnes venerandae communionis iura 
d imanant. 

9. Id profecto non latuit Orientaliuin ecclesiarum prae-
clarissimos Episcopos ; qua de re in synodo Constantinopoli 
celebrata anno 536, Mennas eiusdem urbis Episcopos (9) 
aperte declarabat probantibus Patribus. „Nos, sicut Charitas 
vestra novit, Ap. Sedern sequimur et obedimus ; et ipsius com-
municatores communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa, 
et nos condemnamus." Luculentius etiam et expressius, S. Ma-
ximus (10) Abbas Chrysopolitanus et fidei confessor de 
Pyrrho Monothelita agens profitebatur : „Si vult haereticu3 
non esse neque audire, non isti aut illi satisfaciat ; super-
fluum quippe hoc et irrationabile est ; quia sicut uno contra 
eum scandalizato, omnes scandalizati sunt, ita quoque uno 
satisfacto omnes procul dubio satisfiunt. Festinet pro omni-
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bus Sedi Romanae satisfacere. Hac enim satisfacta, commu-
niter ubique omues pium hunc et orthodoxum praedicabunt. 
Nam frustra loquitur, qui milii similes suadendos ac surri-
piendos putat ; et non satisfacit et implorât sanctissimae 
Romanorum Ecclesiae beatissimum Papam, id est Apostoli-
cam Sedem, quae ab ipso incarnato Dei Verbo, sod et omni-
bus sanctis synodis secundum sacros canones et terminos, 
universarum quae in toto terrarum orbe sunt sanctarum Dei 
Ecclesiarum, in omnibus et per omnia percepit et habet im-
périum, aucteritatem et potestatem ligandi et solvendi." Quare 
Ioannes Episcopus Constantinopolitanus, quod postea ab uni-
versa Oecumenica Synodo VIII. factum est, solemniter prote-
stabatur : „sequestratos a communione Ecclesiae catholicae, 
id est in omnibus non consentientes Sedi Apostolicae, eorum 
nomina inter sacra non esse recitanda mysteria (11)" : quo 
palam significabat, se eos uti veraciter catholicos non agno-
scere quae omnia tanti sunt ponderis, ut quisquis a Romano 
Pontifice schismaticus fuerit iudicatus, donee omnem eius 
potestatem expresse non admittat et revereatur, ab usur-
pando catholico nomine cessare,omnino debeat. 

(1) Qiiarutn initium ,In Suprema' datas dio 6. Ianuarii 1848. (2) 
Matth. XXIV. 5. (3) Lib. de Unit. n. 3. (4) Comment, in Isaiae caput. 
XIX. vv. 12. 13. (5) S. Irenaeus Lib. 3. contr. haeres. cap. 3. (6) S. Cy-
prian. Lib. de Uuitate n. 4. (7) S. Optat. Milev. de schism. Donatist 
lib. 2. (8) Concil. Aquileien. et S. Amb os. ep. XI. ad Imperatores (9) 
Labb. Collect. Concil. Edit. Ven. T. VII. c. 1279. (10) Epist. ad Petrum 
illustrem. Coll. Cone., T. VI. col. 1520. (11) Libell. Ioannis Episc. Con-
stantinopolitani ad S. Hormisdam. — Concil. Oecum. VIII. Action. 1. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
I*est, febr. 28. V á l a s z G h y c z y K. h a t á r o z a t i 

j a v a s l a t á r a . T. képviselőház ! Előttem szóló t. képvise-
lőtársam, Ghyczy Kálmán ur elfogadtatni óhajtja azon indít-
ványát, hogy : „a vallás- és közoktatás-ügyi minister a 
közvetlen kezelése alatt álló alapítványok kezeléseinek, be-
vételeinek és kiadásainak előirányzatát az illető czimek, ro-
vatok és tételek szerint összeállítva, jövőben évenkint költ-
ségvetésébe foglalja." 

Megvallom t. képviselőház, hogy ezen javaslatban 
önmagában, de még inkább annak indokolásában oly ve-
szélyt látok a kérdésben forgó vallási, és tanulmányi-alapok 
jogi természetére nézve, hogy egy véleményben t. képviselő-
társammal egyáltalában nem lehetek, miért is bátor vagyok 
a t. képviselőházat felhívni, hogy nevezett javaslatot elvetni 
méltóztassék. 

Nem fogom a t. házat elvetési indítványom indokolá-
sával hoszasan fárasztani, nagyon röviden tehetem ezt any-
nyival is inkább, mert t. barátom Gh. K. ur beszédének fo-
nalán a legkönnyebben és legbiztosabban juthatok el épen 
az ellentétes eredményre, mint a melyhez ő eljutott. Indokaim 
a következők. 

Az 1848-ik esztendei III. t. cz. meghatározta a minis-
teriumok ügykezelésének jogkörét. Ezen tv. cz. 6-ik §-ban 
jelesül ezeket foglalja magában „mindazon tárgyakban me-
lyek eddig a m. kir. udvari cancelláriának, a kir. helytartó 
tanácsnak, s kir. kincstárnak köréhez tartoztak, vagy azok-

hoz tartozniok kellett volna, s általában minden egyházi, 
polgári, kincstári, katonai tárgyakban ő felsége a végrehajtó 
hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar ministerium által 
fogja gyakorolni." A törvény ezen határozatából vilá-
gosan csak az tűnik ki, hogy a vallás- és közoktatás-ügyi 
minister nemcsak jogosítva, hanem kötelezve is volt kezelése 
alá venni azon alapokat és alapítványokat, melyeket azelőtt 
az emiitett dicasteriumok kezeltek, de távolról sem tűnik az 
ki, mintha ezen alapok és alapítványok kezeléséről, bevételei 
és kiadásairól az országgyűlésnek számolni tartoznék. Hogy 
a törvénynek általam adott magyarázata nem önkényü, nem 
is csak egyéni nézetemben alapszik, azt a gyakorlat is tanu-
sitja, mert tagadhatatlan, hogy a 48-iki ministerium is á t -
vévén kezelés végett ezen alapokat, távolról sem jutott 
eszébe ezek felől számadást benyújtani; de mióta hazánkra 
ismét felviradt a szabadság hajnala, szintén kezeitea minis-
terium ezen alapokat anélkül, hogy csak egy betűt is szük-
ségesnek vélt volna beterjeszteni ezen alapok kezelése felől ; 
már pedig ki vonja közülünk kétségbe, hogy mind a 48-ki, 
mind a jelenlegi ministerium alkotmányos alapon állanak ? 
vagy feltehető-e az országgyűlésről, hogy elnézte volna va-
laha ministereinek, ha alkotmányellenesen jártak volna el ? 
ezt én t. képviselőház, a legnagyobb rágalomnak tartom a 
képviselőtestület ellen (ugy van !). Amint a tapasztalat tanú-
sítja, az országgyűlés nagyon is megegyeztetlietőnek tartotta, 
hogy alkotmányos ministeriuma, a vallási és tanulmányi ala-
pokat az országgyűlés ellenőrzése nélkül kezelje. 

T. képviselőház ! nagyon tartok tőle, hogy ezen alapok-
nak, indítványt tevő képviselőtársam szándéka szerinti ke-
zelése, csak növelné az illetőkben az aggodalmat, hogy ezen 
alapok illetéktelenül elvonattathatnak azon czéloktól, me-
lyekre rendelvék és melyekre ennélfogva jogosan fordíttat-
tak. Nem azt mondom evvel, hogy azt a jelenlegi képviselő 
testület tenné meg, de jöhetnek viharos napok, nem fognak-e 
holnap bekövetkezni ? De éltekintve ettől ; minthogy ezen 
alapok jogi természete iránt némelyen kételyeket táplálnak, 
és minthogy ezek élvezetében épen azon egyház részesül, 
mely nekmár is aggodalmai vannak, hova fordításáról, miért 
növelnők mi még jobban ezen aggodalmakat, be nem látom. 
Az idő ugy is el fog jönni, midőn ezen alapok jogi termé-
szete egykor meg fog vizsgáltatni és akkor az állam, ami őt 
netalán illetné, — ámbár nagyon is kétlem, hogy létezik-e 
ilyesmi, ugy is minden haladék nélkül átveheti. Ha már 
eddig minden ellenőrzés nélkül hagyta az országgyűlés ezen 
alapokat nem látom be, miért ne tehetné ezt addig, migazok 
jogi természete véglegesen eldöntetik. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Mióta havi szemlénket irtuk, bizonyos dolgok tisz-

tába hozattak. Igy tehát már most tudjuk, hogy a polgári 
házasságnak behozatalát Magyarországon Somssich Pálnak 
köszönjük. Eleinte azt gondoltuk, hogy az alsóháznak volt 
elnöke a dolgot elhibázta; de csalódtunk; mert a marcz. 1-i 
„Reform"-ban oly terjedelmesen okadatolja ebbeli eljárását, 
hogy meg kellett győződnünk arról, miszerint Somssich, ha 
többé nem is érveinek helyességével, mint hajdanta szokta 
volt, ugy legalább annál többet azzal törődik, hogy a libe-
rális táborhoz való átpártolása, minél szélesebb körökben 
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köztudomásúvá váljék. Bucsuztatóul tékát tegyük meg neki 
azt a szolgálatot, és constatáljuk, kogy immár telivér libe-
rálissá lett, csupa félelemből, nehogy valaki őt reactiona-
riusnak tartsa; s hogy a „Reform"-beli felszólalás szerint 
itélye, e fajnak sopkismateljes, okoskodási modorában is már 
megleketős előmeneteleket tett. S ez az, mit leginkább saj-
nálunk ; mert egy embernek elvesztése utóvégre nem oly 
borzasztó veszteség a conservativ pártra, hogy azt semmi-
képen se lekessen helyreütni ; hanem ha az az ember eljá-
rását nem tudja helyesebben okadatolni, mint ezt Somssick 
tevé, akkor ez azt embert, főleg, ha az Somssich Pál, sajnál-
juk, mert azt látjuk, hogy saját eszén erőszakot követett el. 
Avagy képes lenne Somssick ur, maga magának elhinni azt, 
hogy mivel „a pártok aránya a jelenlevők közt igen megüti 
azon arányt, melyben azok egymáskoz teljesszámulag álla-
nak" ; hogy azértkétségbe vonkatlan, miszerint ez a, 69 con-
tra 31 hozott határozat csakugyan kifejezi az összes háznak 
nézetét e pontban ? Dehogy hiheti, mert ezen szavazásból 
legfeljebb az derül ki, hogy ad hoc 30 Deákpárti átpártolt. 
Irányihoz ; de kérdés, valjoü ezen fegyelmezetlenség elégsé-
ges-e arra, hogy eme főnazarenusnak a plenumban is több-
séget szerezzen, hahogy Somssich nem siet segitségére. Itt leg-
felebb egy Deákpárti árnyalatról, egy töredékről van szó, 
melyről az egészre következtetni, bizonyos körülmények 
közt lehet ugyan, de nem hell ; sőt lehetnek esetek, midőn 
nem is szabad ; s semmisem kényszerithet bennünket arra, 
kogy Somssich urnák ebbeli okoskodását, de posse ad esse, 
elfogadjuk. 

Igaza van Somssick urnák, midőn azt mondja : „ . . . . e 
két fontos kérdés — a vallásszabadság és a polgári házas-
ság felett, rég tisztában kell lenni minden gondolkozó főnek. 
A haza határain belül és kivül, szóval és Írásban egyaránt 
bőven meglőnek vitatva e kérdések, ugy, hogy hitem sze-
rint az, kinek ezek megoldásának szüksége vagy szükség-
telensége felett mai napig sincsen határozott nézete, az alig 
fog valaha ilyennel birni" ; — igaza van, mondjuk Somssich 
urnák ezekben ; csakhogy a valóban, azaz önállólag gondol-
kozó fők, kik data occasione nem az ellenpárt indítványait 
segitik elfogadni, nem ugy okoskodnak mint Somssick ur, 
egészen felületesen : „e kérdést meg kell oldani, — még ma, 
ebéd előtt hanem azoknál a megoldásnak „miként"-je 
az, mit szem előtt tartanak. Ezen valóban gondolkozó fők 
t. i. nem ugy fogják fel a polgári liázasság kérdését, mint 
Somssick Pál ur, mintha csak arról volna szó, szükséges-e 
ezt megoldani, vagy sem ; — kanem ugy, kogy kiszik s vall-
jak, miszerint ezen kérdést megkell ugyan oldani, csakhogy 
nem en passant, hanem jól, méltányosan, igazságosan, vég-
érvényesen. S azért is ezen gondolkozó fők, látva Somssick 
urnák eljárását, sajnálattal, de definitive azok közé sorolják 
öt, kiknek, saját szavai szerint, mai napig sincs határozott 
nézetök e kérdésről, miből a consequentiát ő maga vonta.j 

— Azon beszédre is tehetnénk néhány megjegyzést, 
melylyel Somssics ur febr. 26-án a papokat védte, nem spe-
cificus katholikus szempontból, kanem, mit jól megjegyezni 
kért, az „általános vallásos érzelem" szempontjából. Furcsa s 
némileg a rosz élczczel határos, azt mondani : „En legalább 
Irányi Dánieltől ezt nem vártam volna ;" — mert, kérem 
szépen, a captatio benevolentiac-nek is meg van a maga ka-
tára, s az illedelem nem követeli, kogy szükségen és igazsá-
gon felül magasztalván ellenfelemet, a magam nézetének 
értékét s nyomatékát csökkentsem ; főleg, ha ily emberrel 
van dolgom, mint Irányi, a kinek beszédei okos emberek 
közt különben sem szoktak egyebet okozni, émelygésnél. Ha 
azonban Somssich ur Irányit oly nagyra becsüli, a mint 
mondta, s a mint aztán a polgári házasság s a vallásszabad-
ság kérdésében tettleg meg is mutatta, ugy nincs mit ellen-

vetnünk, mert utóvégre de gustibus non est disputandum. 
Hanem más reflexióink vannak. Galilei s IIusz neveinek, 
ugy a kogy történt, emlegetése azt mutatja, hogy Somssich 
ur már eltanulta a liberális Schlagwort-okat s most azoknak 
használatában gyakorolja magát. A vendéei eseményeket 
igen roszul fogja fel az, ki kuszoukárom évvel ezelőtt „Das 
legitime Reckt Ungarns und seines Königs" czimü munkát 
irta ; de egyenesen mulattatóvá válik, midőn azon eszközök-
ről szólva, melyekkel a protestánsok, az „igazság" erején 
kivül (!) karczolni szoktak, ezeket mondja : „Nem becsmé-
reltek ők, nem vádoltak, nem gyaláztak senkit, és még ak-
kor is, a mikor erre okuk lett volna, inkább megnyerték az 
igazság sympathiájával (sic !) a katkolikusok rokonszenvét 
és rájok bizták a felszólalást . . ." 

Látszik, kogy a nagy politikus nem ismeri péld. a Páz-
mány korabeli vitairatokat, nem Luther és Kálvin könyveit, 
de nem a mai, protestáns, polemikus irodalmat sem. De hát 
minek is olvasná azokat, kisz akkor talán előbb mégis a sa-
ját vallását fejtegető s magyarázgató könyveket forgatná ? 

— Már e tekintetben Csengery több ember. Fogja ma-
gát s elbeszéli a bámészkodó konatyáknak, hogy Luther az 
iskolakényszernek pártolója volt ! Ha csak annyira van, 
akkor Csengery uramnak ebbeli tudományát még nagyon 
sokkal meg tudnók toldani ; mert hát Luther, „der edle Got-
tesmaun", egyáltalán nagyon is pártolta a mindenféle kény-
szert, a minthogy az által is, hogy a „cujus regio, illius re-
ligio"-féle, gyalázatos elvnek létet adott, a legembertelenebb 
kényszernek lett atyjává, a lelkismeret kényszerénék, me-
lyet maga legtalálóbban jelképezett akkor, midőn önönma-
gát szamárhoz hasonlitá, kin olykor-olykor az ördög egy kis 
sétanyargalást viszen végkez. 

Furcsa egyébiránt, kogy kitfelekezetnélküli, polgári 
kázasságos parlamentünkben Lutherre hivatkozni szabad, 
Krisztus urunkra pedig, épen a „kitfelekezet-nélküliség" 
nevében nem. Kedvünk volna ez ellen a vallás-egyenjoguság 
szempontjából komolyan tiltakozni ; mert ha mi nekünk, ka-
tholikusoknak, nem szabad „polgári" ténykedéseinkben " 
Krisztus szavát vennünk zsinórmértékül, miért szabad ama-
zoknak coram publico egy kiugrott barátra hivatkozni ? 

Meglátjuk majd, váljon következetes marad-e Csen-
gery ur ezen legújabb, Luthert-idézési modorához, mert 
akkor még megérhetjük, hogy midőn majd a polgári házas-
ság kerülend ismét az országnak u. n. areopagja elé; kogy 
felállván Csengery uram, ekként nyilatkozik a ház előtt : 
„T. ház, pártolom a polgári házasságot egész terjedelmében; 
mert hiszen Luther is azt mondta : (— sensatio s általános 
fülhegyezés —) „Wenn die Kcätke nicht willig ist, ruf ich 
die Trude herein, azaz : ha a feleségem makranezoskodik,— 
van szolgálóm " Avagy, ka majd egyszer, a dolgok 
következetes fejlődésénél fogva egy kis commune-zavar tá-
madna nálunk, mily szép lenne, ka Csengery Antal, oda áll-
ván a petroleurek elé, ekként tüzelné őket : „Csak rajta 
uraim ! kiszen Lutker is igy szólt a lázadó parasztokkoz ; 
Üssétek csak agyon az urakat, irgalom nélkül" . . . . S ha 
aztán a koczka megfordul és a petroleurek üttetnek, akkor 
csak tessék ismét Lutkert citálni, a ki nekány hónappal 
előbbeni nyilatkozata után, ezeket irta a német urakhoz : 
„Csak üssétek agyon ezt a gyalázatos parasztnépet, mint a 
veszett kutyákat, ugy tekintsétek őket . . . !" 

Ezek még csak amúgy „par coeur" vannak citálva, ka 
azonban egyik-másik tudós, de e mellett istenfélő, protes-
táns honatyának szolgálatot tehetnénk vele, talán még tud-
nánk több ilyen dolgot is előállítani. 

Szerkesztői üzenetek. 
„Észrevétel a ,papvándorldsL czimü czikkre" ; nem közölhető. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Nyilt levél a polgári házasságról. — 
Rövid uti jegyzetek. — A szentatyának legújabb brevéje 
az örmény kérdés ügyében. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról, 
m. 

Kedves barátom ! 
Nevezetes időket élünk. Amily különös ezévi 

időjárásunk, époly sajátszerű az emberek észjárása 
is. Mindig a felséges észre, az isteni bölcsészetre hi-
vatkoznak, és te mégis azon észrevételt teszed, hogy 
midőn a pusztán polgári házasság törvényre eme-
léséről van szó, akkor az Irányi-féle államférfiak 
nemcsak vallási, de bölöfelíni érvekre sem hallgat-
nak, s egyúttal arra is figyelmeztetsz, miszerint i ly 
okok legkevésbé sem ta r t j ák őket vissza attól, hogy 
ezen, — a ker házasság által felemelt nőnem méltó-
ságát ismét lealacsonyitó, törvény megalkotására 
vak szenvedélylyel ne törekedjenek ; sőt, hogy ma 
már tényleg odáig vitték a dolgot, hogy a kőműves 
sajtó á l ta l alkotott közvéleménynek nyomása alat t , 
a több mint 400 képviselőből álló magyar parla-
ment, febr. 27-én, 61, mondd: hatvanegy szava-
zattal 39 ellenében kimondá a polgári házasság 
szükségét. 

Minthogy pedig tőlem egyszersmind tanácsot 
kérsz, hogy ugyan mivel áll i thatnád meg vad in-
dulat jókat ? én arra intelek : hogy ezen urak, ezek 
a honatyák, háromszínű, keleti, dicső nemzetünk-
nek e bölcsei nemcsak politikusok, hanem magya-
rok is, tehát szavokra valamit adó, következetes 
emberek ; azért, ha beszélsz velők, jól vigyázz rá-
jok, és fogd őket szavoknál. 

Közönségesen azt hirdetik, hogy ők minden-
ben a társadalom, az ország, a nép javát czélozzák, 
hogy csupán ez lebeg szemök előtt, csak ezt óhajt-
j á k elérni, bármily törvény hozásával. Avagy te 

talán kételkedel ezen ? Hiszen a hatalomosztó nép 
azért választá őket, hogy az ország javát mozditsák 
elő, az állam ügyeit hozzák rendbe ; ennélfogva rá-
jok nézve csak a közjó lehet irányadó. 

Ha már most te világosan kimutatod, hogy 
azon képviselők, kik a polgári házasságra szavaz-
nak, a közjót nemcsak elő nem mozdítják, hanem 
azt, magyar , nemzeti jellemünket s országos érde-
keinket szemök elől tévesztvén, tetemesen gá to l j ák ; 
ha súlyos és czáfolhatlan érveket hordasz fel, me-
lyekből kitűnik, hogy azon átkos törvény a józan 
politika igényeivel sem egyeztethető össze: remé-
lem, hogy a nemzet boldogságáratörekvőhonatyák, 
ha nem is vallásos szívok sugallatából, legalább 
mint politikusok, vészterhes szándékuktól elállnak, 
és nem sürgetik konokul azon törvény létrejöttét, 
melyet politikaellenesnek látnak. 

Melyek tehát azon fontos okok vagyis érvek? 
í g y okoskodjál : Politikaellenesnek kell azon 

törvényt mondanunk, mely ellenkezik a törvény 
természetével és czéljával, mit minden bölcs és okos 
törvényhozónak, a törvény alkotásánál szem előtt 
tartani kell ; továbbá politikaellenes törvény az, 
melyet a közvélemény ellen hoznak ; mely a csalá-
dok felbomlására irányul, és a társadalom boldog-
ságát feldúlja ; mely az ország nagy részének val-
lása ellen állandó harczra kel ; mely erkölcsi rom-
lottságra vezet ; melyet végre előbb utóbb vissza 
kell vonni, vagy legalább annyira gyengiteni és 
mérsékelni, hogy eredménye se legyen. Minthogy 
pedig a polgári házasságról szóló törvényben 
mind ezen elszámlált, gyászos kihatások és szük-
ségképi következmények feltalálhatók, ennélfogva 
az az igazi, a helyes politikával homlokegyenest 
ellenkezik. 

Lássuk egyenként. 
Ki az az ember, a ki bölcs politika gyümöl-

csének nevezzen oly törvényt, mely a törvény ter-
20 
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mészetével és czéljával ellenkezik? I l y törvényt 
minden higgadt ember politikaellenesnek tart. Azon-
felül a törvény czéljának jónak és becsületesnek 
kell lennie, miután az nem más, mint — bogy ugy 
mondjam — magának az eszes és. erkölcsös termé-
szetnek, vagyis inkább az erkölcsi rend és eszes 
természet alkotójának képe, mely már magától 
fogva is az észszerű és erkölcsi jót czélozza. 

Ugyan ki vonhatja kétségbe e megdönthetlen 
elvet, mely az egész törvényhozás alapja? Valóban 
nincs törvényhozó, ki törvénykönyve szerkesztésé-
nél más czélt tűzhetne maga elé. Tagadhatja-e va-
laki, hogy a törvénynek legfőbb erkölcsi java, 
vagyis becse az igazságosságban és a méltányos-
ságban rejl ik? Ahol ezen kellékek hiányzanak, ott 
a törvény vagy haszontalan, vagy pedig káros, 
sőt, hogyha az igazságossággal ellenkezik, akkor a 
törvény nemcsak igazságtalan lesz, s nemcsak kö-
telező erővel nem bir, hanem azt még teljesíteni 
sem szabad, mert a törvény bűnt nem parancsol-
hat ; következőleg ily esetben politikaellenes termé-
szetet öltene a törvény. 

Vessünk ezek után pár pillantást a szándékolt 
polgári házasság törvényére, hogy lássuk, váljon 
ily politikai észlelődés mellett a sarat kiállja-e? 
Hogy az a „törvényu szép nevére mennyire méltat-
lan, erről könnyen meggyőződhetik mindenki, ha 
szemügyre veszi, hogy e botrányos törvény vagy 
helyesebben, törvénytelenség oda irányul, hogy a 
házasság, mely szentség, egyszerű szerződéssé vál-
jék, hogy kevésbé szilárd legyen, s hogy azt akár-
melyik polgári tisztviselő felbonthassa. Ezenkivül 
felhatalmazná a feleket, hogy a másik életében u j 
házasságra léphessenek ; törvény palástjával szépi-
tené az ágyasság rútságát. Hogy pedig mindezt 
nemcsak az állam érdeke, nemcsak az ország java, 
nemcsak a magyar becsület kárhoztat ja , hanem 
mind a természetjog, mind a józan erkölcstan, 
mind maga az igazságosság elveti és roszalja, talán 
még I rányi tábora sem tagadja . 

Minthogy tehát a törvénynek, természeténél 
fogva, jó és becsületes czélra kell irányulnia ; és 
minthogy a törvényhozónak más czélja nem lehet, 
mint a társadalom boldogsága; a polgári házasság 
törvénye pedig mind a kettővel ellenkezik : az elfo-
gulat lan, tiszta, magyar ész sürgősen követeli, hogy 
azt, mint a törvényhozás természetével és a tör-
vényhozó czéljával ellenkezőt, már csak ezen első 
szempontból is határozottan politikaellenesnek nyil-
vánítsuk. 

Egyébiránt nem kevésbé feltűnő e törvénynek 
politikailag rosz volta akkor is, ha a közvéleményt 
tekintjük. 

Talán magad is mosolyogsz, midőn az elvte-
len és oktalan közvéleményre hivatkozni merek. 
Ne siess Ítéleteidben, hanem várd meg okosko-
dásom erejét. 

Tudja mindenki, hogy veszedelmes dolog a 
szilárdan megalakult és általános közvéleménynyel 
daczolni. Kérdezd követedet, nem azt állitja-e, hogy 
a politikusnak, az okos törvényhozónak a közvéle-
ményt , vagyis a nép uralkodó érzületét tisztelnie 
kell? Ha valaha elfogadták ezen elvet, akkor érvé-
nyes az kiváltképen korunkban, midőn ugyanis 
mindenfelé azt hirdetik, hogy a közvéleménynyel 
ellenkezni nem szabad s midőn e közvéleményt 
annyira magasztalják, mintha az lenne a világ kor-
mányzója és királya, kinek parancsára minden 
meghajol. 

Igen jól tudom, kogy ezen elvvel sokan visz-
szaélnek, főleg azok, kik mindenütt , mindenben, 
mindennap u j reformokat szeretnének ; kik olyasmit 
mondanak közvéleménynek, mit utóvégre is csak 
bizonyos összeesküdt f a j bitorol, mely azonban 
csatlósai által magát népnek hivatja. De az ilyen 
közvéleményről azt is tudom, hogy ezt a következő 
hajnalpír ugy törli el, mint a sötét éjszakát. 

Ezen urak azonban csak az alkalmazást ille-
tőleg vétkeznek, mert maga az elv a legigazabb, 
hogyha tudnillik a közvélemény a becsület és 
igazság szilárd ta la ján alapul. 

Ezek rövid előrebocsátásával vizsgáljuk már 
most ; váljon kizárja-e az uralkodó népjellem a 
polgári házasságot? össze tudjuk-e barátkoztatni 
a magyar nemzet közvéleményével e becstelen 
vendéget ? 

Hogy e gyalázatos törvény romlatlan népünk 
közvéleményével kiáltó ellentétben áll, több okból 
kiviláglik. Mindenelőtt kiderül onnan, hogy, ha 
azon kevés szájhőst, zsidó és kőműves, zsoldos, 
elvtelen, meggyőződésnélküli i róhadat , valamint 
azon vallástalan s hitetlen politikusokat kiveszed, 
kik választóik bizalmával csúfosan visszaélve, a nép 
tud ta és akarata ellenére azt az országgyűlésen meg 
akar ják szavazni : alig találsz embert, széles e ha-
zában, ki e törvényt, tiszta fogalma levén róla, pár-
tolná és védelmezné. Kitetszik abból, hogy a pol-
gári házasságtól minden becsületes ember a legna-
gyobb mértékben irtózik, azt utál ja . Kitűnik ez 
azon gyalázatból is, melylyel nevöket beszennyezik 
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m i n d a z o k , k ik bá rho l i ly h á z a s s á g r a l épnek . K i -
vehe tő ez azon mindenfé le tö rekvésekből is, m e l y l y e l 
k o r u n k sophis tá i el szere tnék h i t e tn i a néppel , h o g y 
a po lgá r i h á z a s s á g törvén5Te hasznos , h o g y az t a 
t á r s a d a l o m h a l a d á s a s a s zabadság érdeke k i v á n j a ; 
de semmire sem m e n n e k , mer t minden józan gon-
do lkozó csalérveléselket a z o n n a l fe l fedezi ; amiér t is 
c s ak azoka t t u d j á k rászedni , c supán azoka t behá-
lózni , k ik s z á n t s z á n d é k k a l nem a k a r n a k l á tn i . 
V é g r e k iv i l ág l ik ez azok pé ldá j ábó l , k ik v a l a m e l y 
k ü l f ö l d i vidéken e mocskos t ö r v é n y szer int i l yen 
h á z a s s á g o t k ö t n e k ; de később a k á r a n y i l v á n o s 
g y a l á z a t bé lyegé tő l v isszar iadva, a k á r le lkismere-
t ö k benső fu rda l á sa i tó l z a k l a t t a t v a , a k á r m á s okból 
u t o l j á r a észre té rnek , és az e g y h á z előt t é rvényes , 
valódi h á z a s s á g r a l épnek . 

E z e k megfon to l á sa u t á n m é l t á n kérdezhe ted 
képv i se lő töke t , h o g y m i u t á n a po lgá r i h á z a s s á g 
ellen a nemze t közvé l eménye i l y v i l ágosan n y i l v á -
n u l s i l y f enyege tő l eg t i l t akoz ik : nem a l e g n a g y o b b 
o k t a l a n s á g - e a kü l fö ld i , idegen eredetű p á h o l y o k 
hazae l lenes i r á n y z a t a i r a h a l l g a t v a , s a j á t f a j u n k a t 
ingere ln i és az országos közvé l emény t meg támadn i ? 
E z nemcsak m e g f e j t h e t l e n i l d o m t a l a n s á g lenne, de 
p á r a t l a n szemérmet lenség és d u r v a a r c z á t l a n s á g is. 
K i bo ldogu l a f o l y a m á r j a ellen ? E z e n e l j á r á s bi-
zonyos ő r j öngés r e és d ü h ö d t á l l apo t r a m u t a t n a , 
mi t a j ózan po l i t i káva l m a g y a r ember k i egyez te tn i 
soha sem t u d n a . 

F o n d o r k o d j a n a k , t egyenek a m i n t te tszik az 
álpoli t ikixsok, az t soha sem ér ik el, h o g y je l lemes 
m a g y a r n é p ü n k n e k ezen á l l andó , t a r t ó s és sz i lá rd 
k ö z v é l e m é n y é t l e ron t sák , meghamis i t s ák , semmivé 
t egyék . E z m i n d i g és f o ly tonosan a k á r h o z t a t á s 
bé lyegé t sü t i az i l y t ö r v é n y r e , és enné l fogva a n n a k 
o k t a l a n pá r to ló i r a és lé t rehozóira is, egész a késő 
u tókor ig . B izonyosak lehe tnek , h o g y nevök az in-
f ámia , a szégyen a l b u m á b a ke rü l . 

(Folyt, köv.) 

Rövid uti jegyzetek. 
(Vége.) 

Bruxelles templomai közül a fenemiitetten kivül fi-
gyelmet érdemel a „Notre-Dame de la Chapelle", góth Ízlés-
ben épült templom is. Szentháromságról czimzett kápolná-
ját Van Eycken falfestményei diszitik. Ugyanazon mester-
től legújabb időben a templom stáczióképeket is nyert, ő 
festette a főoltár képét is. A „Notre-Dame des Victoires" -
nak csak szép éjszaki portálya származik a tizennegyedik 
századból, a többi későbbi koru. Még felemiitjük szent J a -

kab templomát, korinthusi oszlopcsarnokával, és a Rue neu-
ve-ben levő, szép Finistère egyházát. Az előbb emiitett J a -
kab-templom előtti kis téren áll Bouillon Gottfried, az első 
keresztes hadjárat hös vezérének, érczből öntött emlék-
szobra, mely a vitézt lovon ábrázolja s 1848-ban állíttatott 
fel. A képtár (Musée de peinture) messze utána maradt 
az antverpeninek, habár van egy pár képe Rubenstől, me-
lyeken kivül még körülbelöl négyszáz, többnyire régiebb 
mesterektől származó miivet magában foglal. A congres-
sus téreni, hasonnevű, 175 láb magas, doriai oszlopon, mely 
a mostani belga alkotmány kihirdetésének és első Lipót k i -
rály megválasztásának emlékére emeltetett, a királynak 
tizenhárom lábnyi magas érczszobra áll. Azon kérdésre, vál-
jon ez imigy dicsőitett alkotmány, mely felváltva katholi-
kuaokat és szabadkőműveseket hozott a kormány élére, 
megfelelt-e azon vérmes reményeknek, melyeket a katho-
likusok közül is a legtöbben hozzá kötöttek, ma már nem 
nehéz válaszolni. A jónak és rosznak egyenlő szabadsága 
mellett az előbbi csak tartós nagy erőmegfeszités mellett 
győzhet. Az bizonyos, hogy itt a katholikusok nem ölbe tett 
kezekkel nézték az események sorát, és résen állnak még 
ma is derekasan, ha az adott jogok felhasználásáról, vagy 
sérelmek visszatorlásáról van szó. — Épen a városháztéren, 
a felirat szerint „sentence inique" azaz igazságtalan (?) Íté-
let folytán 1568-ban kivégzett Egmont és Hoorn grófok 
colossalis érczalakjait szemléltem, midőn egy közel álló hor-
dár, ki tiz centimeért apró füzetkéket árult, eszembe ju t -
tatta, hogy a vallást és pápát kimondhatlanul gyűlölő sec-
táriusok egyik főfészkében vagyok. A „levél a csalhatat-
lanhoz" oly piszkos, utálatos férczmü, minőhöz hasonlót 
csak a mi zsidó zugsajtónk teremthet. A háromszázhatvan-
négy lábnyi magas, csinos tornyú, és szép faragványokkal 
és szobrokkal ékitett városház méltó a megtekintésre, ha-
sonlóan a király palotája és a nemzet palotája között fekvő, 
sűrű facsoportokkal, árnyékos sétautakkal és vizmeden-
czékkel biró, tágas park. 

A ,Palais de la Nation' épületében tartatnak a sena-
tus és a képviselők kamarájának ülései. Most ugyan üresen 
állottak a termek, de kinek nem jutnának e helyen eszébe 
a heves küzdelmek, melyek itt a vallás és hitetlenség, az el 
nem évülhető örök jogok és igazságok, és az uj jog liberá-
lis elvei, egymással annyiszor vivnak ? Igazán vegyes egy 
társaság gyül itt össze, képe az országnak, melynek külö-
nösen városaiban a buzgó katholikusok és solidáriu sok óriási 
ellentéte szemlélhető.— A villebroecki csatorna mentében, 
négy sorban, hársfák képezik az „Alléé verte"-t, mely 
Laëken felé vezet. A királyi kastélyba, mely a szerencsét-
len Sarolta császárnénak lakát képezi s az azt környező 
parkba nem bocsátanak most idegent. Csak a befejezéséhez 
közeledő szép templomot, egyúttal a fejedelmi család sír-
boltját láthattuk. Visszatérvén Bruxellesbe még egyszer 
elmentem Gudula templomába, hol sajátságos látványnak 
voltam szemtanuja. Ugyanannyi áldozár négy különböző 
helyen, egyszerre catechesist tartott szegény fiukkal. A fiuk 
az e czélra oda helyezett, néhány padban foglaltak helyt ; 
többen közülök sarutlanok voltak. A nép alsóbb osztályai a 
fővárosban, különösen a külvárosban majdnem általán a 
flamand nyelvet beszélik, de aki bár csak elemi osztályokat 
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látogatott is, kell, liogy a frauczia nyelvet megtanulja, mely 
az országnak hivatalos nyelve. Bruxelles közel háromszázezer 
lakosai, vagy tizezeret leszámitva, katliolikusok. A mái-
fentebb érintett momentumokon kiviil, a katholikus hitélet-
nek Belgiumbani szilárdítására és felvirágoztatására ké t -
ségen kivül, legtöbbet azon körülmény működött közre* 
hogy a nem egy izben szabadkőművesek által kormányzott 
államnak, a püspökségek betöltésére semmi befolyása sincs, 
hogy a papság nevelése, a lelkészek kinevezése, vagy elmoz-
ditása egészen a főpapok kezeiben van, hogy a katholikus 
tudomány, a lőveni egyetemen ritka becsű intézettel bir, és 
hogy végre az oktatás szabadsága oly buzgalommal és 
oly kiterjedésben vétetett igénybe, mely párját valóban 
ritkítja. 

Az utazásra kitűzött idő vége felé közeledett, és én 
azért, búcsúzván Belgiumtól és fővárosától, Aachen, Köln és 
Mainzon át, siettem haza. Kölnben örömmel láttam, hogy a 
világhirü dóm, a góth építészetnek Németlionbau legna-
gyobbszerü müve, befejézéséhez közeledik. A kitűzött 
határidőhez, (1875.) ha járul is még egy pár év, ez nem 
sokat jelent, egy ily nagy mü létesítésénél, minő e templom-
nak, 1817-ben kezdett restauratiója. A Rajnán egy pár lel-
kes világi katholikussal volt szerencsém társaloghatni, kik 
a porosz államférfiak által, már akkor az egyház ellen meg-
indított hadjárat kimenetele felett, nem látszottak aggódni, 
sőt biztosan várták, hogy nemsokára kenyértörésre kerül a 
dolog. Az azóta bekövetkezett események, a rendkívüli me-
rész tervek, melyeknek a katholicismus elleni foganatosí-
tása meg fog kisértetni, ma már bizonyossá teszik, hogy a 
küzdelem könnyű nem leend, de aki ügyének, mely Isten-
nek ügye, szentségében bizik, bátran az ellennel száll 
szembe, ha még oly nagy és szervezett is annak ereje. Még 
csak Mainznak, dómja kedveért, és Passaunak szántam 
egy-egy napot. Mainz és Darmstadt között, a vasúti kocsi-
ban a mainzi megye egy áldozára nem győzött nekem ele-
get beszélni, a papjainak épen azon időben exercitiumokat 
tartott püspökéről. Hogy ne lelkesülnének mellette azok, kik 
színről színre láthatják és hallhatják ama főpapot, kit mi 
csak könyveiből ismerve is, tisztelni és becsülni tanultunk. 
Passauban az első cs. k. szab. gőzhajózási-társulat gőzösére 
lépve, félig már otthon éreztem magam, és két nappal ké-
sőbben hálát adhattam az Urnák „qui per omnes peregri-
nationis vias illaesum me custodivit, et incolumem ad pro-
pria reduxit." 

A szentatyának legujabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

rent. Nova autem haec sunt et veteribus Ecclesiae Patribus 
ignota prorsus et inaudita. Etenim „cuncta per muadum no-
vit Ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata Pontifi-
cum, Sedes B. Petri Apostoli ius habeat resolvendí, utpote 
quae de omni ecclesia fas habeat iudicandi, neque cuiquam 
de eius liceat iudicare iudicio (12)." Quare cum lanseniani 
haeretici similia docere ausi fuissent (13), de contemneuda 
scilicet praetextu iniustitiae excommuuicatioue a légitima 
Praelato iuflicta, deque' implendo ea non obstante proprio, 
uti aiebant, cuiusque debito, Clemens XI. fel. rec. praedeces-
sor Noster huiusmodi propositions, minime aliénas a nou-
nullis articulis Ioannis Wicleff, iampridem a Synodo Constati-
tiensi et a Martino V. condemnatis, proscripsit atque damna-
vit in Constitutione Unigenitus édita contra Quesnelli erro-
res. Etsi enim propter hurnxnam infirmitatem fieri quando-
que posset, ut quis a suo Praelato ceusuris iniuste plectere-
tur, opus tarnen est, uti monuit S. Gregorius Magnus prae-
decessor Noster (14) „ut is, qui sub manu Pastoris est, ligari 
timeat vel iniuste, nec Pastoris sui iudicium temere repre-
liendat ne etsi iniuste ligatus est, ex ipsa tumidae reprehen-
sionis superbia, culpa, quae non erat, fiat." Quod si vel in-
iuste ligato a suo Pastore formidandum est, quid de iis 
dicendum, qui ideo ligati sunt, quod suo Pastori et Aposto-
licae huic Sedi rebelles iuconsutilem Christi vestem, hoc est 
Ecclesiam, novo schismate lacerarunt et dilacerant ? 

11. Charitas vero, qua praesertim sacerdotes tenentur 
prosequi fideles, sit oportet „de corde puro et conscientia 
bona et fide non ficta" uti monuit Apostolus (15): qui 
etiam ea recensens, per quae debemus exhibere nosmet-
ipsos sicut Dei ministros, addebat, in charitate non ficta, in 
verbo veritatis (16). Ipse autem Christus Deus, qui (17) Cha-
ritas est, aperte edixit, sicut ethnicos et publicanos eos ha-
bendos, qui Ecclesiam non audierint (18). Ceterum Euphe-
mio Constantinopolitano Episcopo similia oggerenti respon-
debat S. Grelasius praedecessor Noster (19): „Pastorem se-
qui grex debet ad pascua salutaria revocantem non per devia 
gregem pastor er ran tern." Etenim „docendus est populus, 
non sequendus : nosque si nesciunt, eos quid liceat, commo-
nere, non his consensuin praebere debemus (20)." 

12. At enim non de dogmate actum fuisse aiuut Neo-
schismatici, verum de disciplina ; haue enim respicit Nostra 
Constitutio, quae ineipit lieversurus, édita die 12. Iulii an 
1867: proinde contradictoribus neque catholicorum nomen 
neque praerogativas negari posse; quod quidem eífugium 
quam futile sit et inane vos probe intelligere non dubita-
mus. Qui enim legitimis Ecclesiae Praelatis, praesertim vero 
summo omnium Pastori contumaciter resistunt, eorumque 
mandata exequi detrectant, ipsa etiam eorum abnegata digni-
tate, eos uti schismaticos catholica Ecclesia semper habuit. 
Quae cum ab Armenia Constaiitinopolitana factione acta fue-
rint, nemo profecto immunes a reatu schismatis eos censere 
posset, etsi apostolica auctoritate uti tales condemnati nou-
dum fuissent. Ecclesia enim, uti Patres docuerunt (21), est 
plebs sacerdoti adunata, et pastori suo grex adliaerens ; 
proinde Episcopus in ecclesia est, et ecclesia in Episcopo ; et 
si quis cum Episcopo non sit, in ecclesia non est. Ceterum, 
sicut monebat praedecessor Noster Pius IV. in apostolicis lit— 
teris (22), quibus civilem cleri conatitutionem in Galliis con-

10. Hoc vero cum minime iuvet Neoschismaticos id-
circo recentiorum haereticorum vestigia sectantes eo confu-
gerunt, ut iniustam fuisse praedicarent, ideoque nullius ro-
boris ac momenti sententiam schismatis et excommunicati-
onis in eos Nostro nomine latam a Yen. Er. Archiepiscopo 
Thyanaeo, Apostolico Delegato in urbe Constantinopolitana : 
cui acquiescere vel ea de causa se non potuisse dixerunt, ne 
fideles ipsorum ministerio fraudati ad haereticos transfuge-
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demnavit, saepe disciplina adeo cokaeret dogmati et ad eius 
puritatis conservationem adeo induit, ut sacra concilia pluri-
bus in casibus disciplinae violatores ab Ecclesiae commu-
nione per anathema separare non dubitaverint. 

13. Verum Neoschismatici ulterius progressi sunt, quan-
doquidem „nullum schisma (23) non sibi aliquam confingit 
haeresim, ut recte ab Ecclesia recessisse videatur." Nos enim 
et Apostolicam Sedem criminari veriti non sunt, quasi fines 
potestatis Nostrae supergressi, in alienam messem falcem 
iniicere praesumpserimus, cum quaedam disciplinae capita in 
Armenio patriarchatu servanda ediceremus : perinde ac si 
Orientalium ecclesiae solam Nobiscum fidei communionem et 
unitatem servare deberent, apostolicae autem B. Petri pote-
stati in his quae pertinent ad disciplinam non essent obno-
xiae. Porro huiusmodi doctrina non modo post editam ab 
Oecumenico Concilio Vaticano definitionem et declarationem 
de vi et ratione pontificii primátus haeretica est, verum earn 
uti talem semper habuit ac detestata est catholica Ecclesia. 
Hinc Oecumenici Concilii Chalcedonensis Episcopi supremam 
Apostolicae Sedis auctoritatem in actis suis perspicue pro-
fessi, decretorum suorum, etiam disciplinam respicientium 
confirmationem et firmitatem a S. Leone praedecessore Nostro 
humiliter flagitabant. 

14. Et révéra „B. Petri successor (24), hoc ipso quod 
in Petri locum succedit, assignatum sibi habet iure divino 
gregem Christi universum, ut simul cum Episcopatu pote-
statem accipiat universalis regiminis ; ceteris porro Episco-
pis suam cuique peculiarem gregis portionem non divino sed 
ecclesiastico iure, non Christi ore sed hierarchica ordina-
tione assignari opus est, ut ordinariam regiminis potestatem 
explicare in earn valeant". Cuius assignationis summa aucto-
ritas si B. Petro eiusque successoribus abiudicaretur, ipsa 
nutarent Maiorum imprimis Ecclesiarum fundamenta, earum-
que praerogativae ; „si quid enim Christus (25) cum Petro 
commune ceteris voluit esse principibus, numquam nisi per 
ipsum dédit quidquid aliis non negavit." Et re quidem vera 
„ipse (26) decoravit sedem (Alexandrinam), in quam Evan-
gélistám discipulum misit : ipse firmavit sedem (Antioche-
nam), in qua septem annis quam vis dicessurus sedit". His 
vero quae in Concilio Chalcedonen. de Constantinopolitana 
sede décréta fuere, Apostolicae Sedis approbationem et con-
firmationem necessarian! omnino fuisse, vel ipse Anatolius 
Episcopus Constantinopolitanus (27), et ipse Imperator Mar-
cianus (28) manifeste confessi sunt. (Folyt, köv.) 

(12) S. Gelas, ad Episcopos Dardaniae, epist. 26. §. 5. (13) Const' 
Unigenitus prop. 91. 92. 93. (14) Horn. XXVI. in Evangelia §. 6. (15) 1-
Tim. I. 5 . (16) 2. Cor. VI. 6. (17) I. loan. IV. 8. (18) Matth. XVIII. 17-
(19) Epist. 3. ad Euphemium n. 15. (20) S. Caelestin. PP. ad Episcop 
Apui. et Calabr. n. 3. (21) S. Cyprian, ep. 66. ad Florentium Pupianum 
n. 8. (22) Quoi aliquantum, 10. Mártii 1791. (23) S. Hieron. in ep. ad Tit. 
c. 3. vv. 10. 11. (24) Pius VI. in Brev. Super soliditate ; 28. Novembris 
1786. (25) S. Leo serm. 3. in anniv. assumpt. suae. (26) S. Gregorins M. 
lib. 7. op. 40. ad Eulog. Ep. Alexandrin. (27) Anatolius ad S. Leonem 
epist. 132. n. 3. (28) Marcián, ad S. Leonem epist. 100. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 28. V á l a s z G r h y c z y K. h a t á r o z a t i 

j a v a s l a t á r a . (Vége.) Ezen határozati javaslat elvetését 
pedig annyival inkább bátorkodom indítványba hozni, mert 

azon javak, melyek ma a vallási és tanulmányi alapok a 
képezik, ezelőtt szerzetes rendek javait képezték. Igaz 
ugyan, hogy azon szerzetes rendek részint illetékes, részint 
illetéktelen hatalom által eltörültettek ; az is igaz, hogy ha-
zai törvényeink szerint a magvaszakadtak birtoka az ál-
lamra száll ; de e törvény a szerzetes rendekre nem alkal-
mazható, mert azok eltöröltetés esetében sem mondhatók 
magvokszakadtaknak, minthogy az egyház, melynek ők 
csak egyik működő tagját képezik, nem hal meg, az ág sza-
kadt le csak a törzsről, de a törzs maga megmaradt, s él még 
ma is, minélfogva az eltörült szerzetes rendek javai egye-
dül őt illethetik meg. 

Igaz t. képviselőház, hogy ezen javak kezdetben kirá-
lyi adománylevelek mellett magányosoknak is adományoz-
tattak ; igaz, hogy azoknak kezelését a korona folyvást fen-
tartotta magának ; de abból legkevésbé sem következik, 
hogy az állam azokra nézve még tulajdonjogát is fentartotta-
A t. képviselőház bölcsesége (éljen !) a történelemből nagyon 
könnyen és világosan meg tudja ennek okát fejteni azon vi-
szonyból, mely ez ideig az állam és a kath. egyház között 
létezett ; másrészt pedig bizonyára be fogja a tisztelt képvi-
selőház azt is vallani, hogy nem mindig jogosan történik az, 
ami történik, (mozgás a jobb és baloldalon). Vagy ki mon-
daná azt, hogy jogos tett volt, midőn I l- ik József császár 
alkotmányunkat felfüggesztő (igaz !). Egyébiránt hogy nem 
jogos tett volt, midőn az eltörült egyházi rendek javai kirá-
lyilag magányosoknak adományoztattak, kitűnik már abból 
is, hogy az 1548-ki XII-ik tv. cz. az ily javakat kath. egy-
házi czélokra fordíttatni rendeli. 

Igaz végül, hogy az országgyűlésnek joga van a már 
hozott törvényeket ismét megváltoztatni, de ezt a fenforgó 
kérdésben sem politikai, sem opportunitási, annál kevésbbé 
jogi szempont sem nem követeli, sem nem engedi. Mert ha 
minden egyébtől eltekintünk is, az egyház ezen javak foly-
tonos élvezete által, a mint mérhetetlen sok jót eszközölt a 
hazának, ugy másrészt az elévülési jogra is bátran hivat-
kozhatik. Különben is az 1548-ki XII. t. cz. megváltozta-
tásával nem változik meg az egyházi javak természete, nem 
szűnik meg rendeltetése, mert azt, a mi a dolog lényegéből 
foly, nem képes semmiféle törvényczikk megváltoztatni. A 
fentebb idézett tv. cz. az eltörült szerzetes rendek javainak 
sem egyházi jelleget, sem rendeltetést nem kölcsönzött és 
nincsen más czélja, mint fentartani ama jogot, hogy az egy-
házi javak természetükből folyó rendeltésökre fordíttassanak. 
E törvény sem czéloz egyebet mint más, a vagyonbiztosság 
érdekében hozott törvények; ámbár ugyanis önmagától ér-
tetik, hogy nem szabad más javait elvenni, mégis ezen ter-
mészetes jognak megerősítésére törvények hozatnak. 

Elmondtam ezeket t. képviselőház, hogy belátni mél-
tóztassanak, miszerint a Grhyczy K. képviselőbarátom által 
felhozott okok, helyes következtetés mellett épen az ellen-
kező czélhoz, t. i. az ő indítványának elvetéséhez vezetnek 
bennünket, bátor vagyok azért kérni a t. képviselőházat, 
vegye fontolóra előadott okaimat és nehogy méltóságát sértő, 
azon gyanúsításra adjon okot, mintha a kath. alapokat el 
akarná kobozni, vesse el a beadott határozati javaslatot. A 

Pest, márczius 2. O r s z á g g y ű l é s i e g y v e l e g . 
A cultusministeri költségvetést alig lehetne inkább valami-
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hez hozzá hasonlítani, mint a tenger háborgásához. A kik 
látták, azt beszélik, kogy mikor a tenger háborog, habjait 
és hullámait a magasba veti fel s a gyomrában rejtett oly 
számtalan, különféle tárgyat és piszkot vet ki partjára, 
kogy csudálkozással és undorral tölti el a szemlélőket. Ebben 
találjuk mi a hasonlatosságot, országgyűlési tárgyalásaink 
és a tenger káborgása között. Annyi piszok, annyi szemér-
metlenség mondatott el a legközelebbi napok alatt az or-
szágházban, annyi ellentétes inditvány tétetett, annyi ellen-
tétes nézet nyilvánult ; egy s ugyanazon ember részéről 
annyi kimagyarázkatlan tény ment végbe, kogy részint un-
dorral tölti el az embert, részint a józan ész képtelen lenne 
magát mind ebben tájékozni, kacsak egy perczig át nem 
kelyezi magát a liberális gondolkozásmódba. 

Szóltak a katk. papok erkölcstelenségéről, oly cynis-
mussal, hogy ez ugyan talán megfért volna valamely pisz-
kos, földalatti korcsmában, de nem becsületes emberek kö-
zött, nem az országkázában, hova a bejuthatás első feltéte-
lének a kipróbált becsületességnek, a szeplőtelen életnek és 
általánosan elismert műveltségnek — kellene lenni ; azért 
ajánljuk az országgyűlésnek a következő §-t , „minthogy a 
szabad választás elve mellett, nagyon bajos megakadályozni, 
kogy olyan emberek is képviselőkké ne választassanak, kik 
a müvéltségnek még csak fogalmával sem bírnak, ezennel 
elhatározzuk, hogy ha jövőben valaki Csiky-modorban me-
részelne az országházban beszélni, az onnan azonnal kiuta-
sittassék." Egy ilyen paragraphus bizonynyal megtenné ha-
tását, és nem oktatnák a papok azok erkölcsösségre, kik 
ilyes oktatásra önmagok is nagyon rászorultak. 

Szóltak a teljes vallásszabadságról és a polgári házas-
ságról, és ez inditvány tárgyalását conservativeknek gú-
nyolt liberális képviselők, Széli Kálmán, kormányi főember-
nek segítségével, nagy bölcsen el is határozták. Ezekkez az 
urakhoz csak azon kérdést intézzük : mondják meg voltaké-
pen, hogy ugyan, melyik vallás is az, melynek érdekében 
ezen inditványt tették ? mert mi ugy fogjuk fel a dolgot, 
hogy ők valamely oly sectához tartoznak, melyet tisztelet-
ben óhajtanak tartani, de melynek valószínűleg oly §§-ai is 
léteznek, hogy azokkal napfényre jönni nagyon kényes do-
log lenne, és megtámadtatásuk esetében, nem lehetne a tel-
jes vallásszabadság tág köpenye alá bújni. Nem nyerhetnénk 
e tekintetben felvilágosítást ? Megfoghatatlan valóban, hogy 
napjainkban, midőn az embereknek egy jó része minden 
vallás tiszteletén túltette magát, midőn ezt bátran ki is nyi-
latkoztathatja, midőn minden hitet bátran tagadhat, hogy 
mind ennek daczára, mégis teljes „vallásszabadsági" tör-
vényt követelnek; mi titkos czél lappang ez ókajtás megett? 
talán fáj, hogy van még hivő ember ? 

Másik kérdésünk pedig a következő : fejtsék meg ne-
künk, mi az oka a polgári kázasság utáni mokó vágynak ? 
Talán egyes kalandoroknak nagyon nekéz a jelen viszonyok 
között, a nőt a kűség megtörésére bírni ? Talán a hűtlenség 
bűnének elkövetketésére tágabb tért fog nyújtani a polgári 
házasság, és elkövetni azt nem is lesz oly veszélyes, mint 
ma ? nincsen még a családi szentély e bün által eléggé be-
fertőztetve ? erre is kérünk feleletet. 

Szó volt még az autonómiáról, csak nem azon ülésben, 
midőn Ghyczy Kálmán ur, híres határozati javaslatát a ház 

asztalára letette. Hogy lehet e két inditványt megegyez-
tetni, autonómia és a vallási, tanulmányi alapok confisca-
tiója, hogy fér e kettő össze ? Mit fogna kezelni az autono-
micus testület, ha előbb javaink egy jó részét az állam 
lefoglalná ? Mert beszéljen bármit is Gh. ur, pharizaeusi 
kétszínűséggel szerkesztett határozati javaslatából csak a 
vak nem tudja kiolvasni a végczélt, kova az irányozva van. 
Megadta már annak hiteles magyarázatát pártjának ked-
ves lapja, a „Hon", nem kypocritáskodott az, kanem egész 
nyíltsággal elmondta, Gh. ur javaslatának czélját : ez in-
ditvány csak foglaló, később jön az elsajátítás. Váljon guny 
akart e két inditvány lenni a katholikusok ellen ? ide is 
illenek Somssich Pál szavai, hogy „nem nagy bátorság 
kell kozzá." 

Ad vocem Somssich Pál, e pontot előbb kellett volna 
felemlítenem, de nem tesz semmit, legyen olyan zavaros e le-
vél is, mint a minő tarka tartalma. Tehát Somssich ur szép 
beszédet tartott a kath. papok mellett, ez becsületére válik; 
kiszen, mai időben az igazság mellett tanúskodni nem rit-
kán valóban heroicus bátorságnak jele, mert ez a népsze-
rűség bizonyos elvesztésével van összekötve, a mit Somssich 
is azonnal tapasztalhatott. Pedig nagyon kár volt S. urat 
liberális lapjainknak bántani ; miről ma már minden igaz 
hivő szabadkőműves meg lehet győződve, az az, hogy e vé-
delem tulaj donképen nem volt más, mint megfontolatlan 
lépés, melyet másnap rögtön sietett is 0 nmltsága jóvá tenni 
az által, hogy minden félreértés kikerülése végett, a felöle 
tévesen itélö világnak kinyilatkoztatta a „Reform"-ban, 
hogy ő távolról sem ellensége a polgári házasságnak, és a 
teljes vallásszabadságnak. Tékát mint látszik, S. urnák 
nincsen kifogása a papság ellen, csak az ellen, a mit tanit ; 
a papokat védi, de nem azt, a mit kirdetnek ; ugy látszik, 
kogy utóbbi tényével azt akarja mondani, hogy az előbbit 
sem kell komolyan venni, ugy látszik, sokkal félénkebb, 
hogy sem következetes tudua lenni. Oh te áldott népszerű-
ség aranyborja ! 

Ily tények után, ki merészeiné még azt mondani, hogy 
a haza nem halad felvirágzása felé ! mennyi erkölcsös (?) 
beszéd, mennyi következetesség, mennyi jellemszilárdság 
honol képviselőinkben és képviselőtestületünkben, lehetet-
len, kogy mindezen ne épülne az ország, és ne haladna 
— sírja felé. © 

Esztergom, márczius elején. P r i m á s ő h e r c z e g -
s é g é n e k b ö j t i k ö r l e v e l e . Nagyon örvendek, kogy 
ismét ujabb alkalmam van, a kedves „Religio"-nak olvasói 
részére tudósítással szolgálkatni. Igen üdvös szokás ugyanis, 
hogy főpásztoraink, a böjti szent napok közeledtével papsá-
gaikhoz intézni szokott körleveleikben, majd hitünk ma-
gasztos tanait fejtegetik, majd ismét a böjti szent napok 
üdvös kasználásáról elmélkednek, majd végül a papságot sz. 
kötelmeiknek lelkismeretes és buzgó teljesítésére serkentik,, 
kogy ez által az isteni kegyelemnek minél nagyobb bőségét 
nyerjék ki, mind magok, mind kiveik részére. Jelen tudósí-
tásomnak tárgyát ez utóbbi pont képezi. 

Föméltóságu Herczeg-primásunk t. i. a böjti napok 
közeledtével kiadott, legujabbi kői-iratával főegykázmegyei 
papságának figyelmét különösen a sz. miseáldozatnak méltó, 
kelyes és ajtatos bemutatására hivja fel. Körirata ugyanis e 
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czimet viseli: „De s. Missae sacrificio, digne, rite, devote offe-
rendo." Igyekezni fogok, hogy, a mennyire egy szerény tu -
dósitás köre megengedi, teljes kivonatban adjam a nagyszerű 
és örökbecsű körirat tartalmát. 

Az ország főpapja mindenekelőtt megemlékezik mult 
évi, nagy figyelmet keltett köriratáról, melyben „sermonem 
de Horis canonicis instituit", mint a melyeknek lelkismere-
tes elvégzése conditio sine qua non, bogy a pap a sz. mise-
áldozatot ajtatosan elvégezhesse. Mult évi körirata tehát 
mintegy első részét képezi a jelenleginek, mire nézve való-
ban a következőket olvassuk e legujabbi, nem kevésbé figye-
lemre méltó köriratban : „plane igitur convenire arbitror ut 
sermonem, de horis canonicis . . . . habitum sermo excipiat 
de sacratissimo Missae sacrificio, id quod his, memoriae pas-
sionis et mortis D. N. J . Chr. sacris diebus tanto suavius, 
tantoque aptius exequimur, quod divina institutione formati 
sciamus, quoties hujus hostiae commemoratio celebratur, 
opus nostrae redemtionis exerceri." De a mi a főpapot legin-
kább arra birta, hogy e köriratot intézze papságához, az 
azon vágy, melyet már cupertinói sz. József kifejezett, e 
szavakkal : „ut si episcopus clerum probum et in officiis suis 
exequendis ferventem habere desideret, duo haec effi-
cere ac obtinere contendat : primo ut clerus divinum offi-
cium pie et assidue recitet, secundo, ut sacrificium Altaris 
digne off erat." 

A történelem fonalán átvezet ezek után ő fmlga ben-
nünket az utolsó vacsorához, hol az Udvözitő a legfelsége-
sebb oltári szentséget alapitotta, megparancsolván : hoc facite 
in meam commemorationem s mellőzve ezúttal mint feleslegest 
annak egyházi irók alapján való bebizonyítását, hogy az 
egyház mindig hitt az oltári szentségben, inkább az ellenfél 
bizonyítékaira, ezek között Grabbe János Ernesztre, ki sz. 
Irenaeus müveit kiadta, ugy a nagy tudományu Leibnitzre 
történik hivatkozás, kik saját feleik ellenében védelmezik a 
sz. miseáldozatnak isteni eredetét. Ezt bizonyitja továbbá 
a ker. hiveknek buzgó részvétele a sz. miseáldozatban, 
mint azt a sz. iratok is megemlegetik. És itt nem tartóztat-
hatjuk magunkat, hogy ne idézzük a körirat gyönyörű 
szavait, melyek hatását rajzolják a sz. miseáldozat buzgó 
részvétének. 

„Profecto — mondja a körirat — Dominicum, sive 
sacrificium Missae est, quo vita spirituális Christi fidelium et 
universim et in singulis animatur et conservatur ita, ut illa 
ibi vigeat, ubi pietas et debitus sacrificio cultus impendatur, 
flaccescat autem, concidat et emoriatur, ubi plebs a sacrificio 
recessit, aut illi sine devotione, absque fervore assistit. Mem-
bra corporis a capite avulsa, a corpore quoque avelli necesse 
est, moritura continenter. Ubi sacrificium deest in altaribus, 
deest spiritus sacrificii in cordibus ; dum autem iste deside-
ratur, omnis humilitas, omnis Caritas, seu quod idem est, 
omnis probitas exulabit, sedem autem figet, quaevis pravitas. 
Qui populus toto corde adhaeret et assistit sacrificio altaris, 
qui avidus, solersque accedit ad altaris sacramentnm, vita 
christiana intégra et sana est in illó." Méltán hivatkozik ez 
örök igazságú szavak után a körirat a lelkipásztorok tapasz-
talatára, mert kétségtelen tény az, hogy a hivek lelki 
életének mi sem szolgál biztosabb mérlegeül, mint a sz. mise-
áldozat buzgó és gyakori hallgatása, „nemo enim deficit a 

Deo, nisi prius iam a sacrificio defecisset," mondja a körirat 
és azután igy folytatja : 

„Apud illos serpit tamquam cancer corruptio, qui se a 
benefico altaris sacrificii influxu subtrahunt. Nempe probis 
moribus unicus est hostis peccati pravitas, haec autem nus-
quam clarius patet, quam in sacrificio Crucis et Altaris, 
quoniam ad expiandum peccatum oblatum est et offertur. 
Cesset quis pravitatem peccati considgrare, cessabit illud de-
testari ; sublato horroré peccati, incipiet illud tolerare, mox 
autem etiam amare. Ideo corruptores morum, seminatores 
pravarum doctrinarum nunquam non plurimum intenderunt, 
angularem hunc religiosae pietatis lapidem, omnis christia-
na e virtutis praesidium ac nutrimentum, in existimatione 
fidelis populi removere, minuere, exstinguere, illumque a f re -
quentando Missae sacrificio retrahere." De tegyen bár a vi-
lág akármit is, sikerüljön bár egyeseket el is tántoritani és 
az isteni kegyelem e forrásától megfosztani, az egyház ettől 
meg nem fosztható. Egyeseknél szükséges a beegyezés, hogy 
a sz. Lélek Isten bennök működjék, de hogy az egyházzal 
legyen, ez az Isten akarata és az egyház a sz. Lélek Isten 
vezetése mellett, Jézus Krisztus uralma alatt, a sz. miseáldo-
zatot mindig be fogja mutatni és általa mind a vétek undok-
ságát, mind az erénynek méltóságát fel fogja az emberek 
előtt tüntetni. (Folyt, köv.) 

G y ő r , febr. 28. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Régibb 
szokás egyházmegyénkben, miszerint a nagyböjti sz. idő 
közeledtével, a lelkészek a méltóságos főpásztortól hivatalos 
felhatalmazást nyernek, hogy a hozzájok folyamodó hiveket 
a szigorúbb böjti fegyelem alól, némely napokra felment-
hessék. Ily felmentvényre nézve, tehát meg volt eddig is az 
egyszerű ut és mód, mely szerint kiki illető lelkészéhez for-
duljon ; és e módról a hivek annak rendje szerint értesíttet-
tek is. Ámde a tapasztalás azt mutatta, hogy különösen na-
gyobb városokban, még a fentebbi egyszerű mód mellett is, 
csak kevesen járulnak lelkészeikhez dispentasio-kérés miatt ; 
holott épen a városi lakosok azok, kik, mig egyrészről ké t -
ségkívül leginkább rászorulnak ily felmentvényre, miután 
általában nem készletből, hanem a piaczról s a mindennapi 
szerzeményből élnek, addig másrészről a felmentvényt ké -
rés nélkül is, a legelterjedettebben használják. E bajon mél-
tóságos püspökünk a győrvárosi lelkészek kérelmére azon 
bölcs és atyai intézkedése által segitett, miszerint a szószé-
kekről kihirdetendő általános felmentvényt adott, mindazon 
győrvárosi hiveknek, kik akár drágaság, akár szükség, 
avagy betegeskedés tekintetéből, a szigorú, nagyböjti fegye-
lem enyhítésére szorulnak. Ily felment vény nyel élhetnek az 
illetők, a szokott hetenkinti három napot kivéve, egész vi-
rágvasárnapig kizárólag, — azonban keresztény kötelmökr 
nek ismerni tartoznak, a böjt szigorát buzgó ima és egyéb-
nemű jó cselekedetek által pótolni. 

F. hó 12-kén a közszeretetben állott, nagy halottért, 
Karolina Auguszta császárné- és királynénkért, ünnepélyes 
gyászistenitisztelet tartott, a városi és megyei hatóság, és 
a tisztikar részvéte mellett, ugyancsak 0 méltósága, kinek 
terve s rendelete szerint ez alkalomra nagyszerű, uj catafalk 
is készíttetett, mely mind a nagy halott méltóságának s 
pompás székesegyházunk diszének megfelelt, mind pedig 
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ezentúl is a gyászünnepélyek emelésére, s a kivek áhítatá-
nak fokozására szolgáland. 

Minap olvastuk e becses lapok hasábjain azon megye-
szerte lelkesült örömet keltett körlevelet, melylyel mélt. fő-
pásztorunk egyházmegyénkben a visitatio canonicá-t kihir-
deti és elrendeli. Ily visitatio városunkban már egy év óta 
folyamatban van, melynek oroszlán részét tagadhatlanul 
maga O méltósága viseli. Fáradhatlan munkássággal s nyu-
galmat nem ismerő buzgalommal kutatja, vizsgálja, rendbe-
hozza ő a székesegyház, seminariumok, aggpapok intézete, 
kegyes, alapítványok és városi plébániák képzelhetlen ha-
lomra menő ügyeit és történelmét. Nincs oly csekély tárgy 
avagy szokás mindezekben, mely az ő tudós figyelmét elke-
rülné, s melyet ő az egész dolog összrendezésében bölcsen 
fel nem használna. A főt. káptalannal ez ügyben gyakori 
üléseket és tanácskozmányokat tart ; a rendezett ügyek tör-
ténelmökkel együtt, e végre nyomtatott díszes feliratú ivekre 
tisztáztatnak, szilárd kötéssel láttatnak el, és egy példány-
ban a püspöki levéltárba, egyben a káptalaniba s egy har-
madikban az illető egyház-, plébánia- avagy intézetnél he-
lyeztetnek el. Valóban elmondhatjuk majd e fontos ügy befe-
jezésénél, különösen mi győrvárosiak : Monumentum aere 
perennius ! Kr. 

VEGYESEK. 
rr 

— O Exja az egri érsek az általa alapított, a hajdu-bö-
szörményi plébániához tartozó felsőjózsai, róm. katholikus 
iskola tanítója részére saját pénztárából évenkinti 300, ezen-
kívül pedig több elemi tanitó fizetésének felemelésére éven-
kinti 666 ftot utalványozott. 

— A nyitrai egyházmegyében a legújabban megjelent 
Schematismus szerint van 283346 római kath. és 21592 isk. 
gyermek. Papsága közt van 10 reális és 5 czimz. kanonok. 
A megye fel van osztva 4 fő- és 23 alesperesi kerületre ; 
plébánia van 147, ezek közül hat magyar. 

— A „Kath. Hetilap" tudósítása szeriut néhai Deáky 
Zsigmond püspök felett az akadémiai emlékbeszédet ngos 
Tárkányi Béla, apátkanonok és sz.-István-társulati alelnök 
fogja tartani. 

— Somssich Pál ur, ki a múltkor a polgári házasság 
érdekében Irányival szövetkezett, s ezen furcsa szövetséget 
a „Reform"-beli hires pronunciamentója által későbben ex-
cusálni iparkodott, mindkét tette által nem nagy babérokat 
aratott az itteni liberális lapok előtt. Legtalálóbban a „P. 
Ll." fejezi^ki az ez ügy körüli közvéleményt, midőn ezt 
mondja: „0 excellentiájának ezen levelére csak azt jegyez-
hetjük meg egész rövidséggel, miszerint egyetlen egy eszköz 
van arra, hogy bizonyos roszul csinált dolgokat még roszab-
bakká ne tegyünk, — s ez a hallgatás." Igy már most 
Somssich úrra kétszeresen is azt lehet mondani : „sí tacuisses." 

— A solothurni kormány két vadász-zászlóaljat szólí-
tott fegyver alá. Nem mintha nyugtalanságok kitörésétől 
félne, hanem mivel 6300 katholikus polgár általános nép-
gyűlést kiván a baseli püspök ügyében. Igy már most a 
kormány erőszakhoz szándékozik nyúlni, hogy a leendő ple-
biscitumra nyomást gyakoroljon azon régi liberális szokás 
szerint, hogy a katholikusoknak minden jogos kívánatára, 
ha lehet, egy gorombasággal vagy egy ökölütéssel felelnek. 

— A müncheni, királyi könyvtárban égy 151. szám 
alatt bejegyzett, görög kézirat van, mely több késő korbeli 
görög irótiak, úgymint Alexander Aplirodiensis, Michael 
Ephesius és Proclus műveit tartalmazza s azért nevezetes, mert 
hajdanta Widmanstadt Jánosnak tulajdonát képezte, ki azt 
VII. Kelemen pápától kapta ajándékul, miután neki Rómá-
ban egy alkalommal Copernicus rendszerét megmagyarázta 
volna. A folio alakú, 180 levélből álló, liártya-codex igen 
csinos, sőt művészies kiállítású, s valószínűleg a 16. század 
kezdetén készült. Widmanstadtól a következő sajátkezű 
jegyzetet mutatja : „Clemens VII. Pont. Max. hunc codicem 
mihi D. DD. Anno MDXXXIII. Romae, postquam ci prae-
sentibus Fr. Ursino, Joh. Salutato Cardinalibus, Job. Petri 
Episcopo Viterbiensi et Mathaeo Curtio Medico physico in 
hortis Vaticanis Copernicanam de motu terrae sententiam 
explicavi." Aláirva : „Joh. Albertus Widmanstadius, cogno-
mento Lucretius, Smi. D. N. Secretarius et Familiaris." Más 
kéztől továbbá a következő jegyzet van ottan: „Vidit Pius 
VI. Pont. Max. 30. Április 1772 cum Vindobona redux Mo-
nachii ageret." 

VII. Kelemen tehát, ugy látszik, hogy szívesen vette 
a jeles tudósnak magyarázatát s nem hogy az inquisitiónak 
adta volna át őt, hanem ellenkezőleg, elismerését oly módon 
fejezte ki, mely mindkettőjökhöz a legméltóbb volt. 

— Mennyire érdemes, Németországban írni a katholi-
kusok számára, mutatja azon körülmény, hogy Ketteier 
püspöknek legújabb, általunk is jelzett, „Die preussischen 
Gesetzentwürfe sat." czimü röpiratából nyolcz nap alatt 
20000, azaz húszezer példány adatott el. 

— A baseli püspök ur ezidei, böjti körlevelét szokás 
szerint megküldvén az aargaui kormánynak is, ez utóbbi erre 
nézve következendőképen határozott : „E körlevélnek szá-
mára nem adatik ki a placet, a miért is a katholikus papok-
nak meg van tiltva, azt nyilvánosan felolvasni ; hajónak lát-
ják, felolvashatják a tavali, böjti szabályzatokat." Hasonló 
rendeletet bocsátott a berni kormány is. 

— Viktor Emanuel e napokban végig kocsizván a ró-
mai corsón, nem egy helyen sürüeu kitörő fütyekkel fogad-
tatott. A piazza Sciarrá-ra érkezve, a kocsi egyszerre meg-
állt, egy ur odalépett s néhány szót súgott a király segéd-
tisztjének fülébe. Erre a kocsi egyszerre a via dell' Umiltà 
felé fordult s nyilsebesen vágtatva eltűnt, mig öt vagy hat, 
igen gyanús kinézésű egyén azt folytonosan fütyülve s szit-
kozódva követni iparkodott, mi azonban természetesen nem 
sikerült. Összefüggésben ezzel jelentik, hogy az angol kor-
mány arról tudósitotta volna az olasz ministeriumot, misze-
rint Londonban egy, Victor Emanuel élete ellen szőtt össze-
esküvésnek nyomába jöttek. 

— Konstanczi, ujabb tudósítások azt jelentik, hogy a 
múltkori, botrányos „népszavazás" alkalmával csak 119 
polgár és 130 hivatalnok szavazott az infallibilitás ellen. A 
többi szavazatok boltossegédek és gyári munkásoktól szár-
maztak ; kikre nézve az sem bizonyos, váljon mindnyájan ke-
resztények-e. 

Kegyeletes adakozások. 
A lyoni hitterjesztő társulat számára, ezen jelige alatt , 

„in honorem S. Francisci, Indorum apostoli", 1 ezüst tallér: 
5 ezüstforintos és 7 ezüst húszas. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az „Erdélyi prot. Közlöny"-Wl a 4., 5. és 7. számot nem kaptok; a 
„Prot. Egyh. és Isk. Lap"-ból pedig a 3-ik szám óta épen semmit 

sem kaptunk ; mely hiáuyoknak szives helyrepótlását kérjük. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Nyilt levél a polgári házasságról. — 
A nagyszebeni, királyi katb. Teréz-árvaház ügye. — A 
szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés ügyében. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról. 
(Folytatás) 

Arra nézve, hogy a polgári házasság a család 
és a társadalom romlására irányul , most csak némit 
jegyzek meg. 

Erősen rongálja a családot annak tudata, hogy 
a polgári házasság könnyebben felbontható ; lazitja 
azt a szeretet ineghidegedése, mi az efféle viszony-
ban bizonyos idő elteltével beállni szokott ; káro-
sítja az atyafiak és rokonok elfordulása, mely az 
ilyen összekelések miatt t ámad; roncsolja a hibák 
felfedezése, melyek miatt lassanként elválásra kerül 
a dolog; rontó hatást gyakorol maga a törvény, 
mely e házasságokat érvényben tar tani nem képes. 
Mert ha valaki, bármely okból, képzelt házasságát 
fel akar ja bontani, arra, hogy a bíró joghatóságát 
kikerülje, elég neki a szomszéd országba utazni, 
lakási szándékkal. Ott előmutatván nőtlenségi bi-
zonyítványát , melyet plébánosa az egyház törvényei 
szerint tőle meg nem tagadhat , polgári házasságá-
ról semmi említést sem téve, u j , azaz igazi házas-
ságra léphet az egyház előtt. í g y bomlik fel a pol-
gári Cbalád. De micsoda védelme lehetne is annak a 
házasságnak, mely tekintetét az ég felé nem irá-
nyozza ? Jól jegyezzük meg, hogy azok, kik a há-
zasságot a szentség magasztos jellegétől megfoszt-
ják, erős balfogást követnek el, és egyszersmind azt 

' is muta t ják , hogy az emberi szivet kevéssé ismerik. 
Sokkal nemesebben gondolkodik az Istentől taní-
tott egyház. 0 nem tekinti a házasságot puszta em-
beri egyezségnek. A házasság a keresztények kö-
zött valódi szentség, miért is a vallás magasztos 

ótalma alatt áll, s a szenvedélyek viharos légköre 
fölé emeltetett. És váljon nem szükséges-e mindez, 
midőn az emberi szív legtüzesebb, legsovárgóbb, 
legiszonyúbb szenvedélyének megzabolásáról van 
szó ? elégségesek-e ezen hatás előidézésére a polgári 
törvények? vagy itt nem olyan indokok kívántat-
nak-e, melyek fensőbb erőből származva, hatható-
sabb befolyást gyakorolnak? 

Más se kell, mint csak az, hogy a kormány az 
egyház befolyását a házassági ügyekre egészen 
megtörje. Attól mentse meg a magyarok Istene 
szegény hazánkat , hogy e tért kizárólag a polgári 
hatalom foglalná el. Talán azt gondolják I rányi 
uraimék, hogy a törvényhozás e túlkapása nagy 
nyereményt eszközölne nemzeti polgárisodásunk 
ügyére nézve? Balgatagok! Ha lelketekben magasz-
tos gondolatok lakoznának, ha kebletekben amaz 
összhangzó húrok zengenének, melyek az emberi 
szenvedélyek oly finom és pontos ismeretére vezet-
nek, s fékezésökre a legalkalmasabb eszközöket su-
gallják : akkor átlátnátok és éreznétek, hogy a há-
zasság, midőn a vallás ótalma alá helyeztetett, s a 
lehetőségig minden profán beavatkozástól megóva-
tott, megtisztult, megnemesedett, s a legpompásabb 
diszszel ékesittetett fel, mert megközelithetlen vé-
delem alá lőn helyezve e drágakincs, melyet egyet-
len pillantás beszennyez, egyetlen lehelet elhomá-
lyosít. Vagy annyira bánt titeket, hogy a nászszo-
bát sötét függönynyel bevonva lá t já tok, és hogy 
annak a j ta ja előtt a vallásnak megvesztegethetlen 
ébersége őrködik ? Soha sem hittem volna, hogy fe-
leim közül valaki ily alacsony gondolkozásmódot 
és durva érzést elárulni képes legyen. 

Előttem ugy tűnik fel, mintha több honatya 
elfeledte volna azon ténybeli igazságot, hogy a tár-
sadalom jóléte a családok jólététől függ, melyekből 
alakul. Hozd képviselőtök emlékébe, hogy ha a 
családok jól rendezvék, jól lesz rendezve a társada-
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lom is ; de ha a családi viszonyokat ziláltakká te-
szik, akkor az államnak életét gyökerében sértik 
meg, rombolják és dúl ják fel. Mert hiszen, a társa-
dalom utoljára sem más, mint nagy család, melyet 
a magán családok ugy képeznek, mint a testet a 
tagok. Ennélfogva az állam aránylag mindazon 
viszontagságoknak ki van téve, melyek az egyes 
családokat is fenyegetik, s kárára szolgál a társa-
dalomnak mindaz, mi a családnak káros. 

Terhes korunk reformátorainak az egyház örök 
tana a házasság felbonthatlanságáról. Ma oly há-
zasság után áhitozik sok könnyelmű honfi, melyet 
kénye kedve szerint feloldhatna. Nem gondolják 
meg e hirhedt politikusok, hogy meg akkor is, ha 
az egyház tanától eltérnek, és bizonyom esetekben 
tanácsosnak ta r t j ák az elválást megengedni, hogy 
mondom, ez elválást még akkor is csak expediens-
nek tekinthetik, melyet a törvényhozó igen vona-
kodva és csak a gyengeség vagy gonoszság tekin-
tetébó'l engedhet alkalmazni ; nem gondolják meg, 
hogy nagyszámú elválások a legnagyobb ba-
jokat idéznék elő', és hogy ha az országgyűlés ille-
téktelenül megengedné e visszaélést, a törvénynek 
ezen engedélyt minden lehető elővigyázati rendsza-
bálylyal kellene szükségképen egybekötnie. Nem 
adhat Europa elég hálát a katholikus vallásnak 
azért, hogy a házasság feloldliatlanságát elvül fel-
állitá ; mert kiszámithatlan horderejű, magasztos 
tanát mindazon indokokkal támogatja, melyek az 
emberi szivre hatalmas befolyást gyakorolnak ; 
mert azzal féken tar t ja a szenvedélyeket, hogy si-
kamlós lejtőre ne jussanak ; mert ez hathatós óvszer 
az erkölcsök megromlása ellen, legerősebb biztosí-
ték a családbékére, legszilárdabb védgát a legna-
gyobb bajok ellen, melyek a társadalmat fenyeget-
hetnék. Ezen üdvös, isteni mestermüvet kívánják a 
meggondolatlanok szentebb, ügy hez méltó buzga-
lommal romba dönteni, midőn azon mély indoko-
kat , melyek az egyházat, e pontot, illető eljárásában 
folytonosan vezérelték, még csak politikai és társa-
dalmi szempontból sem képesek felfogni. 

Ezek megszivlelése után szabad legyen kér-
dezni : váljon sugallhat-e a helyes politika oly tör-
vényt , mely természeténél fogva ennyi baj t és kárt 
okozna, nemcsak a családnak, hanem magának a 
társadalomnak is ? Szólítsd fel birónak I rányi t , 
döntse el az ügyet, ha higgadt állapotban van. 

Azonban más oknál fogva is politikaellenes 
ezen törvény, a mennyiben tudniillik a jó nép val-
lásának makacs hadat üzen. 

Bármit érezzenek, akármit beszéljenek a dühös 
álpolitikusok és hitetlen emberek, maga a közérzü-
let is azt javal ja és tanit ja , hogy a társadalom ja-
vát soha elő nem mozditja oly törvény, mely a 
nemzet vallásával homlokegyenest ellenkezik. Be-
lát ta ezt napjainkban még a porosz kormány is. Es 
ez igen természetes. Mert jóllehet minden állam 
táplál kebelében folytonosan romlott, istentelen, 
garázda embereket, a jók megpróbáltatására, az em-
beriség romlására s a gonoszak vesztére: mindaz-
által a nép, ha azt összevéve tekint jük, ily erkölcs-
telen, elvetemedett emberekből nem alakul, nem 
képződik. Kevésbé vallásossá lehet a nép zöme, 
többé kevésbé szeme elől tévesztheti kötelmeit, de 
vallásos érzülete egészen ki nem alszik, sőt folyvást 
virul lelkében azon vallás iránti tisztelet és ragasz-
kodás, melyben zsenge korától fogva okta t ták és 
nevelték. 

Ennélfogva, ha oly törvényt terjesztenek elő 
vagy alkotnak az országházban, mely a vallással 
ellenkezik, lehetetlen, hogy a hazában szerte e 
miatt nyilvános boszankodás ne támad jon ; lehetet-
len, hogy a nép lelkismerete fel ne zuduljon mind 
a törvény, mind annak alkotói ellen. Igen, ha a 
nép a vallását sértő törvényt lá t ja , a jogtalan sé-
relmet maga is érzi, felháborodik, haragra gyulád 
a törvényhozók ellen, kik a vallás ellen elég meg-
gondolatlanul csatára keltek, s az őket megbizó 
nép vallásos érzelmét könnyelműen gúnyol ják. 

Most azt kérdem : ily kategóriába számitható-e 
a polgári házasságról szóló törvény? Hogy ez un-
dok törvény örök hadat üzen és nyil tan ellenmond 
az egyház tanitásának és gyakorlatának, bizonyí-
tásra az eddigiek után nem szorul; erre még ellen-
ségeink is igennel felelnek. Tehát méltán állitám, 
hogy e törvényt ily oldalról is kárhoztat ja a nép 
javát czél,:ó politika. 

Politikába ütközőnek találom e törvényt to-
vábbá azért is, mert kimondhatlan, személyi és 
egyetemes erkölcsi romlottságra vezet. 

Artalmas ez a közerkölcsiségre, meglazítja és 
tönkre veri azt, mert a házasságot elszakítja a val-
lástól, mely a hitvesi hűséget és becsületességet 
igazán védelmezni és hatályosan megőrizni egyedül 
képes, egyedül van hivatva. 

Ha Isten szelleme nem lebeg a házasság felett, 
sőt, ha abból ármányosan kizáratik, az állitólagos 
hitvesek a bekövetkezett veszélyekben és a kisérte-
tek csábjai közt, miképen lesznek majd önmagok 
urai, hogyan tartózkodnak majd oly ballépésektől, 
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m e l y e k szövetségöket beszennyezhe tnék ? H a m é g 
azok is , k ik I s t e n o l t á r á n á l Ígér tek és e sküd tek egy-
m á s n a k tö rhe t l en h ű s é g e t , az t v a j m i g y a k r a n meg-
szegik s r u t u l b e m o c s k o l j á k : a k k o r mi t vá rha t sz 
azok tó l , k ik házasság i f r i g y ü k e t adás-vevés i szer-
ződésnél e g y é b n e k nem t a r t j á k , s nem t a r t h a t j á k ? 

V a g y az t g o n d o l j á k az I r á n y i - meg Csiky-fé le 
köve t ek , h o g y a becsüle t , a m a g y a r becsüle tesség 
és az ember i mé l tó ság érzete eléggé k i p ó t o l j a i t t a 
va l l á s h i á n y á t és azon védszereket , m e l y e k k e l az 
e g y h á z hivei t a vé t ségektő l v i s s z a t a r t j a s e rényes 
é l e t m ó d r a serkent i ? Oh ! h i á b a ke resnők ot t az 
ember i mé l tó ság ösztönei t , hol az emberek a köz-
v é l e m é n y n y e l nem tö rődve , i l y p r o f á n e g y ü t t é l é s r e 
ve temednek ; ne r e m é l j ü n k a z o k n á l nemes gondo l -
kozás t , k ik le iköket semmibe sem veszik, a va l l á s t 
megve t i k , a röges fö ld rő l szemeiket ég felé nem 
f o r d i t j á k . 

Az e g y h á z a csa lád i bo ldogság l egb iz tosabb 
zá logá t s a l a p k ö v é t , me lyen európai po lgá r i sodá-
s u n k fe l épü l t , a h á z a s s á g szentségét a századok 
z ű r z a v a r á b a n b á m u l a t o s m u n k á v a l és f á r a d s á g g a l 
s z á m u n k r a m e g m e n t é ; és a m a g y a r t ö r v é n y h o z á s 
k i v á n n á ma a t á r s a s élet e va lódi p a l l á d i u m á t le-
a l ac sony í t an i , megszégyen i ten i , s l ábba l t iporn i , 
h o g y a fékvesz te t t k é j v á g y egész erejével e lha ra -
pódzók, s a n ő n e m e t azon ö s v é n y b e sodor ja , m e l y -
ben a vad népekné l ezredévek ó t a l á t j u k ! Borzad a 
képzele t , ha e l g o n d o l j u k , mi m inden tö r t énhe t e t t 
vo lna a b a r b á r s zázadokban az u r a l k o d ó nyerseség 
és e rőszakoskodás közepe t t , a n é p v á n d o r l á s a l a t t , 
épen u g y , min t a h ű b é r r e n d s z e r v a g y a k i r á l y o k 
növekedő h a t a l m á n a k ide jén , ha az e g y h á z t ek in -
t é l y e a k a d á l y u l n e m szolgál a k i r á l y o k n a k és ke-
v é l y nemeseknek ; ha e ha j t h a t l a n t e k i n t é l y v issza 
nem t a r t o t t a vo lna őke t , m i d ő n tüzes szemeiket va la -
m e l y szépségre ve t e t t ék , s a sz ivökben k i g y u l a d t 
l á n g ne jöke t velők m e g u t á l t a t t a ! 

(Vége köv.) 

A nagy-szebeni, királyi kath. Teréz-árvaház ügye. 

Mindent átkarolni óhajtván, a mi kath. egyházunk 
ügyére künn, ugy mint hazánkban vonatkozik, egyik elmu-
laszthatlan kötelességünket teljesítjük szives olvasóink iránt, 
midőn egyházi jogaink és javaink békés élvezhetésének foly-
tonos zaklattatása, és megzavarása között megismertetjük 
velők a kezeink között létező füzet alapján, a nagy-szebeni 
királyi kath. Teréz-árvaház helyzetét, és figyelmeztetjük 
azon veszélyre, mely azt korunk telhetetlensége'nél, minden 
katholicumot elconfiscálni, megsemmisíteni törekvő vágyá-

nál fogva, épen ugy fenyegeti, mint a hirhedt Ghyczy-féle 
határozati javaslat miatt, vallási és tanulmányi alapunkat. 
Teszszük ezt annál inkább, mert ezen ügy az országházban 
épen a napokban szőnyegen forgott. 

A kezeink között létező, hiteles adatok alapján össze-
állított füzet, a nevezett kath. árvaintézet történetére nézve 
a következőket teszi közzé. Hazánk nagy királynője, Mária 
Terézia, tekintetbe véve, hogy Erdély sokszor iszonyú du-
lásoknalc és pusztításoknak volt szintere, melyek között 
nem csak, hogy nem szaporodtak jótékonysági intézetei, de 
még azokat is elvesztette, melyeket a kath. századok szül-
tek, feladatásul azt tűzte ki magának, Erdélyben eme vesz-
teségeket, részben egy „kath. árvaintézet" alapítása által 
pótolni. Ezen intézet létrejöttére nagy befolyással volt Del-
pini Theophil áldozár, kit Parhammer, a királyné gyónta-
tója, Bécsben létekor a királynénak bemutatott. Parham-
mer ezidőben Bécsben már berendezett a királyné nevéről 
nevezett kath. árvaintézetet, s minthogy Mária Terézia 
Erdélyben is akart hasonló intézetet alapítani, ennek élet-
beléptetésére azonnal ajánlkozott Delpini. 

Legczélszerübbnek tiint fel e tekintetben Nagy-Sze-
ben, nem csak azért, mert ott azon időben az erdélyi kir. 
kormány főhatóságai központosultak, hanem azért is, mert 
Szeben városa falain kivül, hova egyidőben külföldi beván-
doroltak letelepültek, de időközben lakhelyeiket elhagyták 
volt, alkalmas hely is kínálkozott az intézet megalapítására. 
És csakugyan Delpini e helyre irányozta a nagy királyné 
figyelmét, és csakhamar határozattá lőn, ez elhagyott lakok 
egy részét „árva-intézetté" alakítani. Ezen árvaintézetbe 
Delpini már 1765-től fogva, több árvát kezdett egybe gyűj-
teni, kiknek teljes ellátásáról egyelőre a királyné, részint a 
megürült magyarhoni püspökségek jövedelmeiből, részint a 
dézsma és egyéb kincstári jövedelmekből gondoskodott. 

Az intézet nevekedvén, 1768-ban november 30-kán 
Mária Terézia egy Bécsből keltezett és b. Bajtay, erdélyi 
püspökhöz intézett előleges alapítványi levélben rendelke-
zéseket tett az árvaház belszervezetére nézve. Az intézetet 
megalapító oklevél 1770-ben kelt, melyből méltónak tar-
tunk néhány jellemző sort idézni, hogy szives olvasóink, 
magának az alapitónőnek saját szavaiból előlegesen is lás-
sák, minő jellegűnek óhajtotta a nagy királyné az intéze-
tet : „ezeknek — t. i. árváknak, ugy mond az alapító okle-
vél — tehát ugy lelkiüdvösségükről, mint életmódjokról 
szükségesnek tartván gondoskodni, ugy találtuk, hogy állí-
tanunk és alapitanunk kell ott egy katholikus árvaintézetet;" 
továbbá : „és igy a mi szent üdvözitő katliolíka vallásunk s 
kedves Erdélyünk java . . . . iránti különös gondoskodásunk 
és törekvésünk következtében . . . . kath. árvaintézetet ala-
pítunk, állítunk, intézünk, rendelünk." Az árva-intézet 
alapköve, a fentidézett alapitó oklevél következtében, 1770. 
junius 17-kén csakugyan letétetett, és már egy százada, 
hogy áldásdusan működik úgyannyira, hogy mig az inté-
zet, alapittatásakor csak 89 növendéket volt képes eltar-
tani, 1868-ban ezek száma már 402-re emelkedett. 

Előadva röviden az intézet alapításának történetét, 
térjünk át az alapítványi vagyonnak megjelelésére. A ke-
zünknél levő füzet alapján e tekintetben a következőket 
mondhatjuk. Az intézet vagyonát részben, és pedig elég 
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tetemes összegben, magányosak alapitványai képezik, rész-
ben más jövedelmek, s pedig: 1-ör a szász kincstári tized 
jövedelméből évenkint fizetendő 2000 frt., termesztményben 
2500 köböl gabona, 2-or, azon nem-katbolikus alattvalók-
nak házassági felmentvényei után bejövő illetékek, melye-
ket a hazai törvények által tiltott izekben, királyi felment-
vényekkel kötnek, 3-or, a Nagy-Szebenben állitandó lottó-
játék bizonyos határozott jövedelme, 4-er, az oláhország-
ból behozott borok vámjövedelméből, évi 1000 frt. Ez tehát 
mind királyi alapítvány. 

Mindezen alapítványok összege, mint az b. Eötvös Jó -
zsef 1871-ben előadatott előterjesztéséből kitűnik, 314,743 
fr t . 8 krt tesz ki, melyek évi bevétele 42,614 f t ra rug, ezen 
összegből azonban csak 39,987 frt . költetett, és igy 2734 
frt . fölösleg maradt, mit Eötvös előterjesztésében avval in-
dokol, hogy ő „a tisztelt képviselőháznak 1869. évi augus-
tus 5-én, hozott határozata folytán, uj növendékek felvéte-
lét felfüggesztette", holott az ő betiltása 1868. október 
14-kéről szól, és igy az országgyűlés határozatát, nem hogy 
nem követte, hanem azt csaknem egy évvel megelőzte. Az 
1873-ra készitett árvaházi költségvetésben fedezetül 37,331 
fr t . van feltüntetve, a szükséglet pedig 24,296 frtban van 
kimutatva, és igy többlet marad 13,035 fr t . ; de tekintve azt, 
mint a röpirat kifejti, hogy az 1868-ik év óta ezen árva-
intézetnek tetemes illetékeit a magas kormány letartóztatta, 
melyeknek igénylésére és felhasználására ezen intézet jogo-
sitva van, eme maradéknak, vagy többletnek nem 13 ezer, 
hanem hozzávetőleg ötven vagy hatvan ezer forintot kellene 
tenni, a mely kegyes kormányi gondoskodásnak következ-
ménye az lett, hogy a kormány 37 ezer frt. helyett, csak 
22-öt küldvén, az intézetnek most 5000 frt . lcevesbletje 
vagyon, a mi annyival csudálatosabb, mert hiszen, maga a 
kormány teszi a jövedelmet 37 ezer forintra. De hát hova 
teszi a kormány a 22 ezer frton felül maradó összeget ? 
vagy nem is tartja magát kötelezettnek, a számadásra az 
1868. óta levont összegek felöl ? 

Alig képzeljük, hogy a felelősség alól magát e pontban 
kivonhassa, mert a mi a magány alapítványokat illeti, 
azoknak a Teréz-árvaliáz a legjogosabb és legtörvényesebb 
birtokosa ; de az „államsegélynek" nevezett, és 37 ezer forint-
ról 22 ezer forintra leolvadt összeg is az árvaintézet sajátja, 
melylyel a kormány nem bánhat el kénye kedve szerint, hisz 
épen ezen alapítványok miatt neveztetik az intézet Teréz-
árvaliáznak, de a fejedelmi alapitó levél szavai is örök 
időkre szólanak : „volumus, hanc nostram fundationem in 
charae nostrae Transylvaniae bonum et ornamentum per-
petuis futuris temporibus in omne aevum valere." E szavak 
talán csak elég világosak lesznek, eloszlatni azon sötétséget, 
mely napjainkban a kormányköröket akadályozni szokta, 
hogy a kath. ügyeket is tiszta valóságokban szemléljék. 

Nem lesz azonban fölösleges megvizsgálni, váljon mi 
volt oka mégis, hogy a kormány az intézetet törvényesen 
megillető 37 ezer forintot, 22 ezerre leszállította ; vagyis, 
mint füzetünk mondja : mi valódi oka annak, hogy az állam-
kincstári illetékeket az árvaház pénztárától megvonták ? 
„Erre egyedüli ok az vala, hogy Mária-Terézia eme kir. 
kath. árva-intézet fentartására némely, álladalmi kincstári 
jövedelmeket rendelt ; már pedig, mondják a mai állam-böl-

csek, tett volna az árvák részére alapítványt saját zsebéből, 
de ne az állam pénzéből, mert ez neki nem volt szabad, ezt 
ők Mária Teréziának nem engedhetik meg. 

Ezen téves állitás azonban megczáfoltatik alaposan az 
Approbata Constitutiók II. rész. 10. czim, 5-dik czikkely, 
világos szavaival, hol világosan ki van mondva, hogy ; „a 
mint a recuperálások a dézmáknak, vagy azoknak árendái-
nak, a több fiscalt bonumok rendihez és módjához alkalmaz-
tattak, ugy azoknak collatiója is azon módok szerint a feje-
delmek hatalmában vagyon, mint a többi fiscale bonumok-
nak eladása." Igy nyilatkozik a Leopoldinum diploma 6-ik 
pontja is. De továbbá, „ha a lázadó Petrovics Péter locum-
tenens uramnak" joga volt lefoglaltatni mindazt, a mi a ró-
mai királyé és a püspöké volt ; ha Bethlen Gábor és Rákó-
czy György, erdélyi fejedelmeknek joguk volt a kincstári 
fiskalizált jövedelmekből a nagy-enyedi és sárospataki iskola 
javára most is fennálló gazdag alapítványokat tenni : ha 
Báthory Gábornak joga volt, a szász papságot az egyszer 
tőle elvett, királyi dézmák élvezetébe ismét visszahelyezni ; 
ha Ferdinánd királynak joga volt gondoskodni az 1848-ki 
kolozsvári országgyűléssel, hogy a dézma eltörlése után, a 
szebeni árva- és lelenczház is biztosítva legyenek, ká ruk 
pótoltatása felől, ugyanily joggal a nagy fejedelemnő is bizo-
nyára élhetett, bármennyire agyarkodjanak is ellene üres-
fejű állambölcseink. 

De az árvaház alapitványainak érvényessége, és ugy 
a kormány eljárásának jogtalansága, a következőkből is ki-
tűnik. Az ágostai szász papság dézmája, az Andreanum 
diploma alapján keletkezvén, hasonlólag kincstári vagyon 
természetével bir ; az erdélyi szász nemzeti egyetem mai 
napig élvezi a sz. Lászlóról nevezett, szebeni prépostságnak, 
és a kertzi apátságnak jövedelmeit, és mégis ezeknek békés 
élvezetében, nem csak senki nem háborgatja őket, hanem 
még az illető dézma-kárpótlási tőke-összeget is kezökbe 
adta, a kamatok hova forditását pedig belátásukra bizta a 
kormány. Ha tehát ezen kincstári, de nem kath. czélra tett 
alapítványok érvényesek, mi jogon lenne érvénytelen, épen 
oly természetű, csakhogy kath. czélra tett alapítvány ? 

(Vége köv.) 

A szentatyának legujabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

15. Profecto igitur nisi recedatur omnino a constanti et 
perpetua Ecclesiae traditione, Patrum testimoniis luculen-
tissime confirmata, Neoschismat.ici quamquam sese catholi-
cos ore praedicent, tales tarnen se esse nullo modo sibi per-
suadere poterunt. Et nisi astuta haereticarum fallaciarum 
subtilitas satis nota et perspecta foret, intelligi non posset, 
quomodo Othomanicum Gubernium eos uti catholicos habere 
valeat, quos nostro iudicio et auctoritate ab Ecclesia catho-
lica sequestratos esse novit. Út enim catholica religio in 
Othomanica ditione tuto ac libéré consistât, quod celsissimi 
Imperatoris decretis cautum est, ea etiam admittantur opor-
tet, quae ad essentiam eiusdem religionis pertinent, qualis 
est primátus iurisdictionis Rom. Pontifiais: et huius iudicio, 
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uti universalis et supremi eius Capitis et Pastoris, decernen-
dum relinquatur, quinam catholici sint an non : quod de 
qualibet humana prorsus et privata societate sentieiidum 
esse, apud universos ubique gentium receptissimum est. 

16. Ipsi autem Neoschismatici, se catbolieae Ecclesiae 
institutionibus minime contradicere asserunt ; atque id unum 
se contendere, ut iura Ecclesiarum suarum suaeque nationis, 
quin et summi Imperantis iura defendant, quae a Nobis vio-
lata fuisse comminiscuntur. Quo pacto omnem hodiernae 
perturbationis causam in Nos et liane Apostolicam Sedem 
reiicere non verentur ; uti olim factum est ab Acacianis 
scbismaticis (29) in S. Gelasiuru praedecessorem Nostrum : 
et prius ab Arianis, qui Liberium item praedecessorem No-
strum apud Constantium Imperatorem calumniabantur, eo 
quod renueret damnare S. Athanasium Alexandrinum Epi-
scopum, et cum kaercticis illis communicare (30). Quod qui-
dem dolere quis potcrit, non autem mirari. Ut enim idem 
sanctissimus Pontifex Gelasius ea de re ad Anastasium Im-
peratorem scribebat „babét hoc qualitas saepe languentium, 
ut accusent medicos congruis observationibus ad salubria 
revocantes, quam ut ipsi suos noxios appetitus deponere vel 
reprobare consentiant." Itaque quoniam baec praecipua esse 
videntur capita, quibus et favorem sibi conciliant Neosclii-
smatici, et causae licet deterrimae potentum patrocinium 
aucupantur, necesse est, ne fideles in errorem inducantur, 
fusius agere, quam si dumtaxat de calumniis istis refellendis 
ageretur. 

17. Nolumus certe hie recolere, quo devenissent res 
Ecclesiarum catholicarum, quae per Orientem constitutae 
erant, postquam schisma praevaluit, et ulciscente Deo discis-
sam Ecclesiae suae unitatem Graecorum impérium eversum 
est. Neque item recolere auimus est, quantum adlaborave-
rint praedecessoris Nostri, cum primum licuit, ut errantes 
oves ad unicum et verum Christi Domini gregem revoca-
rent. Etsi autem fructus labori cumulate non respondent 5 

Deo tamen miserente, nonnullae diversorum rituum Eccle-
siae ad veritatem et unitatem catholicam reversae sunt : 
quas ut infantes modo genitos ulnis suis excipiens Apostolica 
Sedes sollicita imprimis fuit, ut eas in vera catholica fide 
solidaret, et ab omni haeretica labe prorsus immunes servaret. 

18. Hinc cum delatum fuisset, disseminari in Oriente 
prava dogmata sectae cuiusdain ab Apostolica Sede iam 
reprobatae, eo praesertim tendentia, ut deprimerent pouti-
ficium iurisdictionis primatum, fel. mem. Pius PP. VII. rei 
gravitate ac periculo vehementer commotus, statim provi-
dendum censuit, lie per vanas quaestionum ambages et 
pugiias sana quandocumque verborum forma a Maioribus 
tradita sensim efdueret ex animis christifidelium. Qua de 
causa Patriarchis et Antistitibus Orientalibu3 mitti iussit 
veterem formulám S. Hormisdae praedecessoris Nostri, una-
que simul iisdem manda vit (31), ut qua late pateret sua cu-
iusque iurisdictio, Episcopos siiigulos, tum cleri utriusque 
saecularis et reguláris viros auimarum curam sjistinentes 
professioni fidei ab Urbano VIII. praescriptae pro Orienta-
libus subscribere iuberent, nisi antea forte iam id fecissent • 
idemque ab eis exigèrent, qui deiiiceps essent ecclesiasticis 
ordinibus initiandi, aut ad sacra quaevis ministeria pro-
movendi. 

19. Verum haud multo post, scilicet anno 1806. apud 
monasterium Carcaphae, quod est in dioecesi Berytensi, 
coacta est Synodus, Antiochena nuncupata, quae in multis ex 
iam damnata Pistoriensi synodo tacite fraudulenterque hausta 
fuerat, et aliquot propositiones eiusdem synodi Pistoriensis 
a S. Romana Sede damnatas partim ad litl.eram, partim am-
biguë insinuatas continebat ; aliaque etiam Baianismum et 
Iansenismum redolentia, ecclesiasticae potestati adversa, Ec-
clesiae statum perturbantia, et contra sanam doctrinam et 
probatam Ecclesiae disciplinam. Quam Carcaphensem Syno-
dum, inconsulta apostolica Sede anno 1810 typis arabicis 
editam, multis Episcoporum querelis exagitatam, demum fel. 
rec. Gregorius XVI. praedecessor Noster datis apostolicis 
litteris (32) improbavit et condemnavit ; et Episcopos iussit 
normám regiminis sui doctrinaeque ab aliis veteribus syno-
dis haurire iamdiu ab Apostolica Sede probatis. Utinam 
vero damnata synodo cessassent errores, quibus ea scatebat. 
Pravae enim huiusmodi doctrinae clanculum serpere per 
Orientem non destiterunt, opportunam expectantes oceasio-
nem, qua in omnium conspectum prodire possent ; quod 
frustra tentatum ante viginti circiter annos, Armeni Neo-
schismatici efficere modo ausi sunt. 

(Folyt, köv.) 

29) S. Gelas, epist. 12. ad Anastasium August, n 1. 30) S. Athanas. 
in hist Arianor, ad monach. n. 35. 31) Kncycl. S. C. de Propag. Fide, 6-
Iulii 1803. 32) Greg. XVI. apost. l i t t . : Melchitarum catholicorum, 16 
Sept. 1835. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márcz. 9. O r s z á g g y ű l é s i d a r w i n i s -

in u s. A majom-elméletnek lehetett kétségkivül kifolyása, 
hogy hazánkban is megalapítsák a felekezetnélküli államot ; 
mert kát a majom-természet nem tagadkatja meg önmagát, 
lakjék annak ugrándozó tulajdonosa a föld bármely részén 
is. Ha a mi szeretett ősszülöink valóban majmok voltak, ugy 
nekünk is szükségképen külföldi majom vérrokonaink tetteit 
kell utánoznunk és evvel meg van fejtve, miért vannak tu-
lajdonképen közös iskoláink, miért készül lenni polgári há-
zasságunk, miért uraskodnak nálunk is Izrael ivadékai, 
miért van nekünk felekezetnélküli államunk, sat. sat. 

De mi köze mindennek az országgyűlési tudósitáskoz ? 
Ezt is megfejti a majom-elmélet. Ennek kifolyása ugyanis 
mindenekelőtt a felekezetnélküli állam,ennek kifolyása a fele-
kezetnélküli országgyűlés, ennek viszont kifolyása a feleke-
zetnélküli cultusministerium költségvetésének, felekezetnél-
küli tárgyalása, minek ismét a matkematikai törvények sze-
rint az a kifolyása, kogy a negativumok plust adnak és igy 
a felekezetnélküli törvényhozás bizonyos, nem államveszélyes 
felekezetek részére plus összegeket szavaz meg. Ki kitte 
volna valaha, hogy Vogt uram hires felfedezése ily össze-
köttetésben van a felekezetnélküli államok és országgyűlései 
által, egyes felekezetek részére megszavazandó összeggel és 
igy a mi tudósításunkkal is — ! 

Aki e felett kételkedik, annak ajánljuk figyelmébe 
azokat, amik országgyűlésünkön a legközelebbi napok alatt, 
a cultusministerium költségvetésének tárgyalása alkalmával 
történtek. Gyönyörűséges látvány volt, mily hévvel szavaz-
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ták meg, a felekezetnélküli országgyűlés tagjai a görög kele-
tiek, ágostai hitvallásnak, román gymnasiumok részére a 
kért összegeket, csak azon csodálkozunk, hogy a nazaré-
nusok főfőpatronusa, Irányi ur, szive választottjainak részére 
nem szavaztatott meg oly összeget, mely legalább is elég 
lenne egy nazarenus püspökség megalapítására, hogy abba 
azonnal bele is ülhessen. 

Maximovits Miklós ur ugyan az egyháznak segélyzését 
az állampénztárból „elvileg" nem helyesli, hanem természe-
tesen ggakorlatilag nagyon is üdvösnek találja, azon „rend-
kívüli viszonyok" miatt, melyek hazánkban vannak, s melyek 
alatt bizonyára a felekezetnélküli állam azon következetes-
ségét érti, hogy bár elvileg minden felekezetet kizár a segé-
lyezésből, gyakorlatilag azonban e kizáratást csak a kath. 
egyház iránt érvényesiti. Ide soroljuk Boncs Döme urnák is 
azon pium desideriumát, hogy szavaztassék meg a brassói 
görög felekezetű román gymnasium segélyezése, azon feltétel 
elejtésével, hogy a kormánya segélyezési összeg erejéig foly-
jon be a tanárok kinevezésére, mibe a minister ur is beegye-
zett, daczára annak, hogy legújabb, a középiskolák szervezé-
sére vonatkozó törvényjavaslata épen az ellenkezőt, s pedig 
nagyonis nyomatékosan hangsúlyozza. Látszik, hogy a cul-
tusminister urak mindig csak a szegény katholikusok szá-
mára hozzák törvényeiket. Mi részünkről nem sokat törőd-
nénk e befolyás fentartásával vagy elejtésével, ha másrészt 
azt tapasztalnék, hogy irányunkban is hasonló eljárást kö-
vet az állam ; de bennünket annyira szeret a kormány, hogy 
még a harangozó kinevezésébe is befoly, ha csak egy Lónyai-
piczulát ád is, sőt elég ezen egyetlen k. (kir.) betű valamely 
intézetünk homlokán, hogy azt teljesen saját rendelkezése 
alá tartozónak vallja, hanem természetesen : „paraszt, ez egé-
szen más dologi" a katholikusoknak nincsen Oláhországjuk ; 
— és hogy tűnhetnék ki különben, hogy az állam — »fele-
kezetnélküli" ?" 

Lázár Ádám, egykori Bach-huszár ur is kardot kötött 
az erdélyi ágostai hitvallasuaknak adandó összeg érdekében 
és midőn értesült, hogy a szász superintendentiának 16 ezer 
forint áll rendelkezéséi-e, kardját hüvelyébe visszabocsátá és 
ugy tudjuk, hogy csak akkor fogja kikuzni ismét, ha majd 
Nagy-Szeben piaczán jezsuitahust kell vele vágni, hogy igy 
bebizonyittassék, miszerint a felekezetnélküliség elve any-
nyira vérébe ment már a magyar polgárnak, hogy zsidón, 
lutheránuson, kálvinistán, nazarenuson kivül semmi más fe-
lekezetet nem tűr, különösen ha az még hozzá jezsuita is. 

Irányi ur és a nazarénusok ? no, ő majd jövőre követke-
zik és valószínűleg Wahrmann ur is a szegény magyaror-
szági izraeliták nevében. 

Ki merészli ily tények után még állitani, hogy a mi 
államunk nem felekezetnélküli, hogy nem következetesen 
jár el akkor, midőn hiven felekezetnélküli jellegéhez, min-
den más pártot tűr, csak a katholikusokat nem ? Ez az ő 
ismertető jele, ezért történik, hogy a különféle nevű feleke-
zetek olyannyira áhítoznak a felekezetnélküli állam után, 
mert ez az a köpeny, mely oly művészettel van szabva, hogy 
alatta csak is heterodoxok férnek el. 

Nem azért mondtuk mi el ezeket, mintha önmagában 
véve, nem tudom, mily irigységgel néznénk más vallásbeliek 
segélyezését, habár különösnek tűnik is fel, hogy épen azon 

felekezet is részesittetik segélyben, melyről ország világ 
tudja, hogy több vagyonnal bir, mint a katholikusok; hanem 
teszszük részben azért, hogy felmutassuk, mily gyönyörűsé-
ges következetességgel jár el a liberális állam, daczára any-
nyira hangsúlyozott felekezetnélküliségének, részben ismét 
azért, hogy megkérdezzük, mikép lehet ezen eljárást össze-
egyeztetni avval, melyet a képviselőház irányunkban csak a 
napokban is tanusitott. 

Minden más létező felekezet részére kész volt a képvi-
selőház segélyt megszavazni, a legnagyobbrészt katholikusok 
által fizetett adóból, és ugyanegy időben kétessé teszi alapit-
ványunkhozi jogainkat, állami számadás alá rendeli pén-
zünket, levon a kath. alapú, nagyszebeni árvaház jövedel-
meiből évenkint 13 ezer forintot, s a t . s a t . s a t vál-
jon ez is-e a majom-elmélet kifolyása ? 

Csak őszintén t. honatyák, őszintén méltóztassanak 
eljárni, mit mystiíicálják a világot, mondják ki világosan, 
hogy a felekezetnélküli állam a legújabb liberális hermeneu-
tica szerint oly formán értelmezendő, hogy minden más fe-
lekezet szükségletei kath. pénzből fedezendők és ne játszák 
akkor a részrehaj latlant, midőn kézzelfogható módon a leg-
nagyobb részrehajlással járnak el, nejár ják le tekintélyöket 
még jobban azáltal, hogy álutakon járnak, eléggé le van már 
az ugy is járva. -j-

Esztevf/oni, márczius elején. P r i m á s ő h e r c z e g -
s é g é n e k b ö j t i k ö r l e v e l e . (Folyt.) Nagy kegyelem 
ez Istentől az emberiségre nézve, miért is az egyház, midőn 
a sz. mise-áldozat bemutatását papjaira bizza, nem felejtke-
zik meg a hálától, melyet Istennek e kegyelemért tartozik. 
Azért megparancsolja, hogy „sacerdotes, quidquid vel inde-
corum, vel negligentiam, vel contemptum, vel inhonestum, 
vel suspicionem quoque avaritiae sapiat, plene aversati, ani-
mo devoto, ab immunditia liberó et ad divina erecto inflam-
matoque, in ea saucte, pie, caste et attente procuranda se-
duli incumbant ;" azért: „ne saeriiieium Altaris ad mortem no-
ceat offerenti, sed potius ut ei ad vitám aeternam prosit: 
offerendum est, digne, rite et devote." Az eddig elmondot-
tak, a kitűnő classicus latin irálylyal irt köriratnak, álta-
lános és mintegy első részét képezik, a következők azonban 
részletesen fejtegetik a papság kötelmeit, a sz. mise-áldozat 
bemutatása körül. Ha az eddigiekben elég alkalma volt az 
olvasónak az eszmék szépségében gyönyörködni, az igazság-
iránti szeretetre felgyuladui, ugy a következőkben látni 
fogja, mily feltételek szükségesek, hogy a papra nézve a sz. 
mise áldozat, valóban „sanctitatis, probitatisque subsidium" 
legyen, de látni fogja azt is, e subsidium, mily veszélylyé 
változik ránézve, ha hiányzanak benne a bemutatáshoz 
szükségelt kellékek. 

A körirat emlékeztet, hogy a sz. miseáldozat bemu-
tathatásától, kizárja a papot teljesen a censura, egy esetet 
kivéve, ha t. i. a haldokló részére nem lenne más pap, ki a 
viaticumot kiszolgáltassa. Hogy azonban méltón mutathassa 
be valaki a sz. miseáldozatot, ahhoz tiszta sziv és lélekkel 
kell készülni, mert Krisztus is e szavakat intézte apostalai-
hoz : „et Vos muiidi estis". Tisztaságot követeltek már a po-
gányok az áldozatok bemutatásánál, igy a zsidók is, mit 
sokszoros mosdásaik által fejeztek ki, szükséges ugyan a 
külső tisztaság is, hanem „'nitor Ecclesiae, fulgor sacrorum 
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vasomul, integritás vestium, splendor festivitatum, tunc 
placent Domino, quando anima decore ornata custoditur. Az 
egyház mindig követelte papjaitól, hogy midőn az oltárhoz 
járulnak, mentek legyenek minden vétektől, mely a lélek 
halála, már pedig csak „vivi laudant Deum, non mortui, 
vivi sacrificant non mortui, et cum sit talis sacerdos exclu-
sus ah altari et tamen accedere praesumit, januas gratiae 
divinae cffringit, Christo Domino, qui nisi mundos, non assu-
mit ohlationis sanctae socios, violentiam infert, carnem et 
sangvinem Christi, ad quod ob inexpiatum crimen ius non 
habet, quasi vi rapit, et dilaccrat magis quam manducat." 

Mit használ ezeknek mondani „introibo ad altare Dei", 
mikor az Isten, minden szentek és az őrző angyal a lelkis-
meretben azt feleli : „non introibis, quia sordidus es." Mily 
rettentő vakmerőség mondani „iudica me Dem et discerne 
causam meam", mikor inkább kérni kellene „noli me nunc 
iudicare, noli nunc causam animae mcae discerncre" stb. 
Igen, tiszta sziv és' tiszta lélekkel lehet csakis méltán be-
mutatni e legfelségesebb áldozatot, készülni kell hozzá, 
mint Isten négyezer évig készitette rá a világot ; maga az 
Üdvözítő is 33 évig rákészült, apostolait három évig készi-
tette elő, és csak akkor engedte bemutatni, midőn a sz. Lé-
lek Isten kegyelmével megteltek. 

Rite akkor bemutatják a sz. miseáldozatot, ha azt az 
egyház által előirt módon teszszük „superstitiosum enim est 
cogitare, quasi Deo quidquam piaceret, quod contra consti-
tutionem ecclesiasticam est. Devotio, qua erga ministerium 
Ecclesiae f e m debemus involvit, ut omnia, tali modo, nec 
omittentes, nec addentes, nec mutantes quidquam, peraga-
mus, quemadmodum Ecclesia praeseripsit. Haec est vera 
pietas, hoc rectum religionis Studium, Ecclesiae, quae etiam 
sincerae pietatis, rectique cultus divini magistra est, in om-
nibus, licet minima viderentur, conformari." 

Nem is szabad a papnak szem elöl téveszteni, hogy 
„Ecclesia in stabilitis, et usureceptis ritibus quidpiam mutari 
vetuit, et asserentes, auctoritate privata mutari posse, ana-
themate damnavit." (c. Trid. s. VII. c. 13.) 

(Vége k»v.) 

fíótiin. A s z e n t a t y á n a k h á r o m Í r á s b e l i 
nyilatkozata fekszik előttem, melyekről jelentést tenni sie-
tek. Az első ő szentségének levele Margottihoz, az „ Unit à Cat-
tolica" szerkesztőjéhez, VII. Gergely pápa nyolezszázados 
emlékünnepélyének tárgyában. Margotti ugyanis azon indit-
váuynyal lépett fel nem régen, hogy az összes kath. világ 
1773-ban VII. Gergely trónraléptének, ez évbe eső, nyolcz-
százados emlékünnepélyét ülje. Válaszul ezen indítványára 
hoszabb levéllel tiszteltetett meg ő szentsége részéről, mely 
tervét igen szeretetteljes hangon s dicsérve elfogadja. A 
szentatya ezen levelében hoszabb párhuzamot von az akkori 
és a mai idők közt, s főleg azon hasonlatosságra vonatkozó-
lag, mely VII. Gergely és napjaink küzdelmei közt létezik, 
a következő, figyelemre méltó szavakat mondja : 

„Manap a küzdelmek sokkal veszélyesebbek s terje-
delmesebbek, mert az egyháznak nem e vagy ama joga vo-
natik kérdésbe, hanem azon összes joghatóság támadtatik 
meg, melyet. Krisztustól nyert. Egész belszervezetét akarják 
felbontani, magát a katholika vallást s ezzel együtt a társa-
dalomnak minden, jogon alapuló kötelékeit szétszakítani és 

megsemmisíteni. Ma továbbá nem egy elszigetelt fejedelem 
ellen kell küzdeni, hanem majdnem az egész földkerekség-
nek hatalmasai ellen. Végül, mint igen helyesen megjegy-
zéd ; számos Henrikkel találkozunk ma, de hiányoznak azon 
Mathildek, kik azokkal szembe szállanának. De miután tud-
juk, hogy a pokolnak kapui nem fognak erőt venni az egy-
házon soha, azért nem szükséges, sőt nem is szabad, hogy e 
számos és súlyos baj a szemlélőt elcsüggeszsze, mint inkább 
kell, hogy azoknak látása erőt és bátorságot kölcsönözzen 
neki. Mert már csak azon elkeseredettség is, melylyel az 
egyház elleni harcz a mi napjainkban vivatik, a visszavou-
liatlan, isteni jóslatok alapján azt sejteti a hivő lélekkel, 
miszerint épen ez oly diadalt szerzend az anyaszentegyház 
számára, mely teljes voltára, fényre és dicsőségre nézve, va-
lamennyi, eddigi diadalát felülmulandja. S épen mivel a 
Mindenhatónak ugy tetszett, hogy eme nehéz küzdelmek 
közepette minden segédeszköztől foszszon meg bennünket ; 
épen ezáltal azt sejteti velünk, miszerint a végső döntő győ-
zelemnek kivivását maga magának tartotta fenn. E sejte-
lem annál világosabban áll lelki szemeink előtt, ha meggon-
doljuk, miszerint a napjainkat jellemző bajoknak főoka ab-
ban fekszik, hogy a halandók, összes törekvései- s tehetsé-
geivel kizárólagosan csak a földi dolgok felé vonzódván, 
Istent nemcsak elhagyják, hanem egyenesen s végképen el 
is taszítják magoktól, olyannyira, hogy semmi más módon 
sem vezethetők vissza többé ő hozzá, mint csak oly tett ál-
tal, melyet beltermészeténél fogva lehetetlen másnak tulaj-
donitani, mint csak 0 neki, s mely épezért mindnyáját 
mintegy kényszeríteni fogja arra, hogy szemöket feléje for-
ditván, ekként szólaljanak fel : a Domino factum est istud, 
et est mirabile in oculis nostris. De hogy ez minél hamarabb 
történjék, azt kieszközölni egyedül a szentek, főleg ama 
szeplőtelén szent Szűznek segélye és közbenjárása képes, ki 
kérései által annyit tehet, mint Isten az ő legszentebb aka-
ratának egyik nyilvánulása által. Azért igenis helyeseljük 
abbeli tervedet, hogy te, VII. Gergely, azon pápa megvá-
lasztatásának nyolcszázadik évfordulóján, ki annyit küzdött 
az egyházért, nagy érdemű lapod által az imádság szellemét 
a keresztény népben éleszteni s öregbíteni elhatároztad. Erő-
sen reméljük ugyanis, hogy annyi s mindinkább sürgősb ima 
által megindittatva a Mindenhatónak irgalmassága, végre 
megteendi azt, mire bennünket ama folytonos csodák szaka-
datlan lánczolata által előkészíteni látszik, melyeknek se-
gítségével anyaszentegyházát a jelen idők viharai közepette 
is a mai napig fentartotta." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
17. Megjelent és beküldetett: „Immortellen auf den 

Sarg Weiland Ihrer Majestät, der Kaiserin und Königin Ca-
rolina Augusta". Trauerrede, gehalten bei den feierlichen 
Exequien am 15. Februar 1873. in der k. k. Ilofkapelle zu 
Wien, von Dr. Philipp Steiner, lc. k. Hofkaplan, Studien-
Direktor im höheren Priesterbildungs-Institute zum heiligen 
Augustin in Wien. 8. 1-4 1. Wien, 1873. Mayer u. Comp. 

Ritkán olvastunk szebb irályu, eszmegazdagabb és 
meghatóbb alkalmi beszédet ennél, melynek már jeligéje is : 
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„Laudent earn in portis opera eius" felette jó Ízléssel és ta-
pintattal választva. Az egésznek figyelmes átolvasása után 
szivesen elhiszszük, liogy e beszéd azon előkelő hallgató-
ságra, mely előtt elmondatott, mély s maradandó benyo-
mást tett. 

18. Megjelent és beküldetett : az „ Uj Magyar Sionu-nak, 
februári füzete, következő tartalommal : Az ős kinyilatkoz-
tatás emlékei. Az egyházi öltözék, Blümelhuber Ferencztől, 
(két képpel.) Tanulmány, Várnaytól. Fohász a Bold. Szűz-
höz és : A keresztény hit győzelme, Erdődy Dánieltől. Elme-
futatás, Várnaytól. Irodalom. Vegyesek. 

19. Die oesterreichische Rechtspartei und das Ziel ihrer 
Bestrebungen, von Viktor Weisz-Starkenfels. Wien u. Pest. 
Sartori. A lapunk 15. számában jelzett munkának foly-
tcitásci. 

20. Weckstimmen für das kath. Volk. IV. Jahrgang. 
3. Heft. „Brei Halbe", eine Erzählung aus dem Volksleben 
unserer Tage. Wien und Pest, Sartori. 

VEGYESEK. 
— Midőn ő szentsége e napokban Chambord grófnak 

10,000 franknyi, péterfillér-küldeményét átvette, ezen sza-
vakkal tevé ezt: „Elég fejedelem van, ki még trónusán ül, 
s nem siet Krisztus helytartójának segítségére, mint ezt 
Chambord gróf teszi !" 

— Dupanloup püspök legújabban hoszabb levelet in-
tézett Chambord grófhoz, melyben körülbelöl azt követelte 
tőle, hogy Francziaország érdekében mondjon le a fehér 
zászlóról, a teljes legitimitásnak ezen ékesen szóló jelvényé-
ről. A nagynevű főpap azt hiszi, hogy a forradalmi tricolor-
nak elfogadása után, V. Henrik restauratiójának mi sem 
álland többé útjában; azonban a szenvedő hazája iránti 
forró szeretet, nem egy izben tanusitott éleslátását ez egy-
szer, aligha el nem homályositá némileg. Ez legalább nézete 
Chambord grófnak, ki válaszában legitimitási álláspontját 
kitiinőleg és kimeritőleg fejtegeti. Ez alkalomból bizonyos 
liberális lapok azon álhirt kezdték terjeszteni, miszerint ő 
szentsége Chambord grófnak ezen — mint ők mondják : 
merev magatartását nem helyeselné. Természetes, hogy épen 
az ellenkező igaz. Hogy is helyteleníthetné Chambord gróf-
nak elveit az, kit joggal a legitimitásnak, a törvényes jog 
martyrjának nevezhetjük. O szentsége eziránt egyenesen 
nyilatkozott is, a mennyiben nem régen egy, e tekintetben 
kérdést tevő franczia főpapnak ezt felelte : „Soha ! én Cham-
bord gróf magatartásában s nyilatkozataiban, soha semmi 
gáncsolni valót sem találtam. 

— Végre valahára tehát hivatalosan tudjuk, hogy 
melyek azok a „rokon szerzetek és rendek," melyeket a po-
rosz kormány a jezsuiták után üldözőbe venni készül. íme 
ezek azok : a redemptoristák, lazaristák, iskolatestvérek, 
iskolanővérek és a congregatio mariana. Igy jelenté azt Del-
brück minister a szövetségi tanácsnak egyik legujabbi 
ülésében. 

— Szilézia, Hirschberg nevü városában történt, hogy 
a tulnyomólag protestáns lakosság, régi privilégiumok alap-
ján részt vévén a katholikus plébánosnak választásában, egy 
apostata papot választott meg azzá. Ezen a német kath. la-
pok s azoknak olvasói nagyban megbotránkoztak : hogy 
hogy van az, hogy a protestánsok válaszszanak katholikus 
lelkészt. Mi itt Magyarországban, nem szoktunk az ilyenen 
megbotránkozni. 

— Hompesch gróf és báró Boeselager, kik tavali de-
czemberhó 27-én, az allocutio után hodoló táviratot küldtek 
volt ő szentségének, s emiatt felségsértési vád alá helyez-
tettek, február 27-én a bonni ker. tvszék által felmentettek. 
A táviratnak harmadik aláirója Loë báró volt, a német ka-
tholikusok egyletének lelkes vezére, kit azonban, mint a 
porosz országgyűlésnek, és a német birodalmi tanácsnak 
tagját nem lehetett biróság elé idézni. 

— A belga püspökök gyertyaszentelőkor együttes 
feliratot intéztek a királyhoz, melyben figyelmét azon leg-
újabb támadásra fordítják, melyet az olasz kormány a gene-
ralatusi házaknak eltörlése által, a kath. vallás ellen intéz. 
Egyúttal rokonszenvöket kifejező nyilatkozatok intéztek a 
német püspöki karhoz is. 

— Knoodt, a bonni „ókatholikus" tanárok egyike, e 
napokban, egy Witten városában tartott, nyilvános előadás 
alkalmával a következő tételéket védte: „1-ör : Péter soha 
sem volt Rómában, következőleg a pápáknak erre támasz-
kodó joghatósági igényei alaptalanok ; 2-szor : az egyetemes 
zsinatoknak tévmentessége merő fictio ;, amennyiben ezen 
zsinatok, mint pusztán emberi intézmények, nem csak té-
vedhettek, de tettleg gyakran tévedtek is. 

— Nemcsak Magyarországon, hanem Poroszországban 
is kétféle mértékben mérnek a katholikusoknak és a pro-
testánsoknak, avagy talán nem is mernék tenni nálunk, ha 
nem tennék ott. Február 24-én nagy csata vivatott a porosz 
országgyűlés alsóházában a protestáns egyházi főtanács 
miatt. Néhány „liberális", köztök természetesen prédikátor 
is, megtámadta ezen institutiót, mintha csak katholikus in-
tézmény volna ; feleslegesnek mondta, a „protestáns jezsui-
ták" főpatronusának, korszerűtlennek, elavultnak, eltörlen-
dőnek, s végül abudgetnek azon tételeit, melyek a főegyház-
tanács tagjainak fizetését képezik, megtagadandóknak ! — S 
Falk minister, ki az ermelandi püspöknek, államadóssági 
czimen alapuló jövedelmeit folfüggeszte, mivel a püspök egy-
házi joghatóságát gyakorolta, ki az infallibilitást valló pa-
pokat, élükön a jezsuitákat üldözi, ki a katholikus, ajtatos 
testvérületeket feloszlatja, s a katholika egyháznak egészen 
uj, állami szervezetet adni akar ; ez a minister, midőn pro-
testáns egyházi hatóságra kerülne a sor, annak védelmére 
kel, kijelenti, miszerint semmi köze sincs hozzá, minő állás-
ponton áll az egyházi főtanács hit dolgában, ez egyházi bel-
ügy, s lia az alsóház a kérdéses tételt eltörülné, ő az mégis 
kifizetné, mert az állam köteles az egyház szolgáit fizetni !.... 
Mindez természetesen csak a protestánsokra áll ; mert a ka-
tholikusok irányában egészen másképen van a dolog. Ott 
joga van a ministernek a hit és fegyelem belügyeibe is bele-
avatkozni és épen azon álláspont miatt, melyen a püspökök 
hit dolgában állnak, üldözni, s jövedelmeiktől minden jog és 
igazság ellenére megfosztani őket. íme, ismét egy darab or-
szággyűlési darwinismus ! 1 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. I'ius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 365 ft. 39 kr. és 41 db. cs. kir. arany, 
10 frank aranyban, 2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

Sz. F. Nagyszombatból . . . 1 db. cs. kir. arany. 

Szerkesztői üzenetek. 
Pannonhalmára. Csak maradjunk a rubrica mellett ! 
A küldeményt „de placeto" köszönöm. 
Anonymusnak : levelet irok. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, márcz. 15. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Nyilt levél a polg ári házasságról. — 
A nagyszebeni, királyi kath. Teréz-á1-vaház ügye. — A 
szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés ügyében. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról. 
(Vége.) 

Am kutassátok a történet évkönyveit, hogy 
azokban a pápák és fejedelmek közt súrlódásokat 
leljetek, s az egyháznak, a házasságot illetőleg tü-
relmetlenségi szellemet vethessetek szemére ; ha 
azonban a pártszellem el nem vakitott volna, át 
kellene látnotok azt, hogy ha e haj that lanság va-
laha csak pil lanatra is csökkent volna ; ha az egy-
ház a szenvedélyek vihara elől csak lépésnyit is 
há t rá l t volna, ezen első lépés meredek lejtőre, s ez 
végre örvénybe vezetett volna. Beismernétek, hogy 
midőn az egyház e tekintetben kérlelhetlennek mu-
tatkozott , nemcsak szent kötelességét teljesité, ha-
nem egyszersmind politikai és társadalmi mester-
müvet is alkotott s a népek nyugalmát és jólétét 
nagy mértékben előmozditá ; „mert a fejedelmek 
házasságai határozzák meg a népek jó vagy bal-
sorsát, és soha sem lett kicsapongóvá egy udvar 
sem, hogy rá lázadások, forradalmak ne következ-
tek volna", mint Voltaire megjegyzi. 

Különben annálfogva is erkölcsi romlottságra 
vezet a polgári házasság törvénye, mert a gyerme-
kek keresztény és vallásos neveléséről szó sem lehet 
oly szülők mellett, kik vallási kötelmeiket nem tel-
jesitik, milyenek mindazok, kik ily fatális ágyas-
ságra kelni nem átallanak. Nem tudjátok-e, hogy a 
nevelés fő biztositéka a nevelők példája ? Ha meg 
akarsz r íkatni , előbb sirnod neked kell, szól a köz-
mondás: különben a buzdítások és intések erejö-
ket elvesztik ; a rák fia, mint a mese tar t ja , min-
dig hátra megy en. Mi lesz azon gyermekekből, 
kik az ilyen házi botrányok közt növekednek fel, 

elképzelhetjük ; a társadalom botrányára és vesz-
tére nőnek. 

De nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is 
erkölcsi romlottságra vezet e törvény, mert a fele-
ket a nyilvános ágyasság permanens állapotába 
helyezi. Még azzal, hogy az országgyűlés az ily 
házasokra törvényes ruhát adna, hogy külsőleg 
őket a szentesitett törvény köpenyével betakarná, 
még azzal koránsem födné be gyalázatjokat és rút-
ságukat. Akar ják, nem akar ják az álpolitikusok, a 
közvélemény az i ly házasokat infámisoknak tart ja , 
és pedig mind addig, mig csak erkölcsi érzet leszen 
s a vallás utolsó szikrája a keblekben ki nem al-
szik. Mindenkor megmarad homlokukon a letörül-
hetlen szégyenfolt. IIa csak azt nem akarjátok állí-
tani, hogy az ágyasság vagyis a parázna viszony 
ár ta t lan és ártalmatlan, s a bűnök sorából kitör-
lendő: kénytelenek lesztek megvallani, hogy azon 
törvény, mely a keresztény polgárokat nyilvános 
faj talankodásra vezérli, hogy ne mondjam, erőlteti, 
már ennélfogva erkölcsi romlottságot szül a pol-
gárok között. 

Ezek után azon kérdést koczkáztatom : mi a 
feladata minden törvényhozásnak? Kétségbe von-
hatlan igazság, hogy a törvénynek és törvényho-
zónak az a kötelessége, hogy a jó erkölcsöket elő-
mozditsa, ápolja, folyvást tökéletesítse ; miért is 
kárhozatos, elvetendő törvény az, mely azokat meg-
lazítja, rongálja, semmivé teszi. A törvény, mely 
a a uralkodó erkölcsök színvonala alatt áll, méltatlan 
nevére, az azt megszavazó hütelen a törvényhozó 
örök tisztéhez, kinek arra kell törekednie, hogy a 
polgárok napról napra jobbakká, feddhetlenebb er-
kölcsüekké legyenek, roszabbakká semmikép se. 
Intentio legislatoris est, eos, quibus legem dat, fa-
céré bonos; unde praecepta legis debent esse de 
actibus virtutum, — mondja a lánglelkü bölcsész. 

Igen, a törvénynek világitó fáklya gyanánt 
22 
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kell szolgálnia, mely a nemzet előtt ragyog, s a 
polgárok ú t já t kijelöli és megvilágítja, hogy bizto-
san jár janak és haladjanak. Ámde a szándékolt, fer-
telmes törvény még inkább hátravetné a polgári 
műveltség és magyar becsület ügyét. A mily köny-
nyelmü és roszakaratu genesisében, oly gyászos 
következményeiben. Mert általa napról napra nö-
vekednék a fatális romlottság és elkorcsosodás, 
mely végre féktelenséggé fajulván, alkalmas időben 
minden gátot lerontva, tömérdek bajjal árasztaná el 
a társadalmat, azok hihetlen oktalansága miatt, kik 
elég meggondolatlanul utat , rést nyitottak számára 
s kik mégis mint a nép védői szeretnének feltűnni 
és szerepelni. 

Politikaellenesnek kell tehát neveznünk e tör-
vényt , mely az erkölcsök tisztaságára ennyire ár-
talmas, és a romlottságot oly hatalmasan elősegiti. 
A törvény csak annyiban törvény, a mennyiben 
észszerű ; ha a természetjoggal ellenkezik, nem más 
az, mint a törvény megfertőztetése, megrontása, az 
az, semmis törvény ; — omnis lex humanitus posita 
in tantum habet de ratione legis, in quantum a lege 
naturae derivatur ; si vero in aliquo a lege naturali 
discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio. Oly 
törvény pedig, melyet az ész elvet és roszal, politi-
kai szempontból sem lehet üdvös, czélszerü és he-
lyes, mert a politikai szabályoknak is a természet-
jog az alapja. 

Végre politikaellenesnek s elvetendőnek kell e 
törvényt val lanunk azon oknál fogva is, mert 
olyan, hogy előbb utóbb el kell törülni, vagy ma-
gától elévül és minden erejét elveszti. 

Mit szólnál oly törvényhozóról, ki eltörlendő 
törvényt akarna alkotni ? Nemde már ez által eléggé 
kimutatná meggondolatlanságát, zavarát, oktalan-
ságát, vagy erőtlenségét és tehetetlenségét ? Oh igen, 
sőt még nem csekély garázdaságot és igazságtalan-
ságot is árulna el, mely törvényére tapadna, s mely 
annak eltörlését sürgetné. 

Forditsuk most figyelmünket a polgári házas-
ságra. Ennek törvénye az egyház és állam elválasz-
tásának elvéből, és az egyház ellen intézett forra-
dalmi támadásokból eredt. Mihelyest tehát ezeniga-
zolhatlan plirenesis megszűnik, azonnal meg kell 
szűnnie magának a törvénynek is ; mert az ok meg-
szűntével vége az okozatnak. Továbbá, habár néha 
istentől nyert gondolkozó tehetségöket nem hasz-
nálják is sokan, mindazáltal ily önkivületi állapot-
ban soká nem maradhatnak, mert a delirium nem 
veleszületett tulajdona az embernek, ennélfogva 

ezen erkölcsi és vallási mámorból végre valahára 
magokhoz jőnek és észre térnek a polgárok. De ha 
egyszer álmokból felocsúdnak, és helyesen kezde-
nek Ítélni, nem tűrhetnek többé oly törvényt , mely 
vallásukkal homlokegyenest ellenkezik. Elköltöznek 
utol jára e földről a lelketlen politikusok is, a tör-
vény szerzői és pártolói. S jóllehet az ily fa j ta urak 
utódai egészen soha ki nem vesznek, mindamellett 
azok között, ha néhány különös, előfordulható ese-
tet kiveszünk, nem szokott ugyanazon kártékony, 
törekvési szellem állandóvá válni, ugy hogy régi 
vadsága alább ne hagyjon. Mi lesz ennek következ-
ménye? Az, hogy a különböző körülmények és 
viszontagságok összehatása folytán a túlsúlyra 
emelkedett, uralkodó közvéleményhez alkalmazkod-
nak, engedni kezdenek, s az annyi testi lelki kár t 
okozó törvényt eltörlik. 

Még egyre figyelmeztetlek. Régi közmondás 
tar t ja , hogy a nap alatt semmi sem tartós, a mi 
erőszakos. 

Vizsgáljuk meg, erőszakos-e az at tentál t tör-
vény? Senki sem tagadhatja , hogy minden tekin-
tetben az. E sehonnai törvény, mint lá t tuk, erő-
szakot követ el az egyház tanitásán és gyakorla tán, 
mely a polgári házasságot nemcsak, hogy soha el 
nem ismerte, de sőt azt még szerződési oldalról is 
semmisnek hirdette mindenkor, és mint becstelen 
ágyasságot elveti, roszalja, kái'hoztatja. Erőszakos-
kodik a nyilvános lelkismereten, mely e törvényre 
általában a roszalás legfeketébb bélyegét süti, mint 
olyanra, mely a keresztények ősi és szigorú erköl-
cseivel kirivó ellentétben áll. Erőszakot ejt a köz-
becsületen, melyet különféleképen sért, és benne 
gázol. Erőszakot követ el a családok békéjén és 
egyességén, melyet megzavar, feldúl és tönkretesz. 
Erőszakot ejt magán a politikai társadalmon, mely 
zokon veszi azon számos, belőle származott bot rányt , 
melyeket nemcsak az elvetemedett zászlóvivők okoz-
nak, hanem azon egyének is, kik a rosz példa által 
elcsábittatva, szilaj vezéreiket jellemgyengeségből 
utánozzák. 

Ezek előrebocsátásával vessünk egy pillantást 
a népek életére és történetére. A folytonos tapasz-
talat arra tanit, hogy valamint hajdanta, ugy ko-
runkban is minden oly törvényt , mely vagy a köz-
becsületet sérti, vagy az egyház jogát csorbitja, 
vagy a közvélemény roszalását hal l ja , vagy a né-
pek jellemével s az általánosan bevett szokások-
kal ellenkezik: a törvényhozó bármely igyekezeté-
nek daczára, ha még ugy ellenállt is a politikai te -



1 7 1 

k i n t é l y , v a g y mérséke ln i ke l le t t , v a g y el ke l le t t 
t ö r ü l n i . Sokszor h u z a m o s b ideig is f e n á l l t a k u g y a n , 
mer t k ö z ü l ö k nem egyet f egyveres h a t a l o m , fenye-
ge tés és sz igorú b ü n t e t é s t á m o g a t o t t ; de végre 
még i s engedniök kel le t t , s e l t ö rü l t e t t ek . 

A dolog m é g v i l á g o s a b b á vá l ik , lia egyháze l -
lenes t ö r v é n y e k r ő l van szó. Az e g y h á z n e m torol-
h a t j a vissza az erőszakot e rőszakka l , csak óvás t 
tesz a po l i t ika i h a t a l o m j o g t a l a n t ú l k a p á s a i el len, 
a z u t á n egész ü g y é t az is teni gondvise lésre b izza , és 
a sére lmeket a n a g y o b b rosz e lkerülése t e k i n t e t é b ő l 
békéve l t ű r i , meg levén győződve , h o g y az álpol i -
t i k u s o k r avasz sága fe le t t egykoron f é n y e s d i ada l t 
ü l ; és c s a k u g y a n ezen reményében m é g sohasem 
csa lódo t t . Mer t m i g ő h a l l g a t és I s tenhez panasz -
kod ik , a z a l a t t az á tkos t ö r v é n y keserű g y ü m ö l c s ö -
ke t te rem ; az e lvete t t m a g mindenfe lé f e l b u r j á n z i k , 
és megszül i az e redményeke t azok r o m l á s á r a , k ik 
az t m e g g o n d o l a t l a n u l e lh in te t t ék . Minek f o l y t á n az 
u t ó d o k a k á r o s t ö r v é n y t k é n y s z e r ü l n e k e l tö rü ln i , s 
h e l y é b e más t h o z n a k , m e l y az egyház joga iva l szép 
ö s s z h a n g b a n ál l . 

Z á r a d é k u l csak az t m o n d o m ; b o g y ha az egy-
h á z joga i t sér tő, a n n y i t ö r v é n y b u b o r é k m ó d j á r a 
e l t ű n t mindenfe lé , v a g y m e g s z ű n t v a g y e l törü l te -
t e t t : a h a s o n l a t o s s á g n á l fogva m é l t á n á l l i t h a t j u k 
ezt o ly t ö r v é n y r ő l , m e l y a po lgár i házasságo t , n a g y 
rész t k a t h o l i k u s o r szágban szentes i tené. Mit tenne 
az e g y h á z ez e s e t b e n ? A nemte len tö rvény te l enség 
ellen t i l t akoznék ; m i u t á n pedig legszentebb s a 
t á r s a d a l o m r a nézve l egá ldásosabb tö rvénye inek , 
részben s a j á t fiai á l t a l t ö r t é n t , m é l t a t l a n s v a k m e r ő 
l e t ip rása ellen kel lőleg r ec l amá l t , ü g y é t I s t en re 
b i zná . I d ő k m u l t á v a l az a n n y i szempontból poli t i-
kae l lenes , n e m c s a k az e g y h á z , h a n e m a nép és t á r -
s ada lom joga i t csorbi tó , a nemzet igaz i közvélemé-
n y e á l t a l k á r h o z t a t o t t t ö r v é n y t k é t s é g k i v ü l nem-
csak a feledés ö lébe temet ik e l lenkező szokás á l ta l , 
h a n e m azt m a g a a t ö r v é n y h o z ó h a t a l o m d o b j a 
ki szükségképen codexéből, m i k o r éret t g y ü m ö l -
csét l á t j a . 

Ne fé l j t ehá t az a l v i l á g ha r sogó k ü r t j e i t ő l , ha-
t a l m a s a b b I s t en k a r j a . Dedi t a b y s s u s vocem suam, 
a l t i t u d o m a n u m suam levav i t . Viszon t lá tás ig . 

Dr. Bartlia Tamás. 

A nagy-szebeni, k i rá ly i kath. Teréz-árvaház ügye. 
(Vége.) 

Az 1848. évi VII. tcz. 5. §-a Erdély minden törvényeit és 
szabadságait fentartja ; ugyancsak az árvaház részére a 
kárpótlást az erdélyi 48-ki országgyűlés VI. t. cz.-ke biz-

tosítja ; sőt ujabb időben maga a kir. kincstár, a nagysze-
beni, kir. kath. Teréz-árvaház nevében a szászföldi dézmák 
után jár t kárpótlási összeget, mint tőkét átvette s ennek 
kamatjait 1866-ig, évenkint tényleg fizette is. 

Érdekesnek tartjuk a következőket szóról szóra idézni 
a kezünkben levő füzetből : „néhai b. Eötvös József, közok-
tatási minister, s a volt ministercluök Lónyay Menyhért ő 
nméltósága, azon időben m. k. pénzügyminister, az igazság 
hatalmától és az okok fontosságától ösztönöztetve, elismer-
ték jogi és elvi szükségességét annak, hogy a kir. katholi-
kus Teréz-árvaház, a szász dézmára alapitott kincstári járu-
lékai, a lottó-jövedék, a házassági felmentvéuyi dijak és az 
incamerált tartományi alapokból utalványozott járulékok 
földtehermentési kötvények által megváltassanak 
Emez elvileges megváltásra Lónyay, akkor pénzügyminis-
ter ur tette az első ajánlatot, a közoktatási minister, b. Eöt-
vös az illetékesek kihallgatása után, azt elfogadta és ez ér-
telemben a pénzügyministerhez átirt. De a várva várt ked-
vező válasz oly sokáig késett, hogy a közoktatási ministér 
czélszerünek találta sürgetni azt, és ekkor kitűnt, hogy a 
közoktatási ministernek ez ügyben tett átirata a mellékle-
tekkel együtt, a pénzügyministeriumban eltévedett." (?) 

Ezen nevén nem nevezhető eljárás, nem ujabb bizo-
nyiték-e a mellett, hogy az árvaház egyedüli jogos birto-
kosa eme kincstári illetékeknek, különben mi okból tűntek 
volna el ezen iratok? De nem is tett egy század lefolyása 
alatt ezen illetékek élvezete ellen senki sem kifogást, még 
a szászok sem, mit pedig, ha törvénytelen lett volna, tenni 
bizonyára el nem mulasztottak volna ; sőt ellenkezőleg, a 
szászok Mária Terézia ebbeli kegyességét még magok di-
csérik is. Es mégis, daczára ily szembeszökő tanúbizonysá-
goknak, vannak, kik ezen illetékektől a katholikus árvain-
tézetet megfosztani akarják s alapitványainak érvényessé-
gét tagadják. 

Ha a sokszor nevezett füzetben tovább lapozunk, ala-
posan bevitatva találjuk annak IV-ik szakaszában, az inté-
zet kath. jellegét. E tekintetben fentebb megemlítettünk 
már egy pár pontot, nem találjuk azonban feleslegesnek a 
következőket is ide csatolni. A nagyszebeni, kir. katholikus. 
Teréz-árvaház kath. jellege mellett ugyanis még a követ-
kező okok bizonyítanak : az intézet vezetése kezdettől fogva 
mindig kath. papokra volt bizva ; az előleges alapítványi 
okmánynak tekinthető levél első szavai következőleg szól-
nak : „elé lévén nekünk adva azon jelentések, melyek a 
Nagy-Szebenben alapítandó kath. árvaintézet felállítására 
vonatkoznak, főleg arra figyelmeztünk, hogy czeu 
intézetnek kettős czélja szerint, a kath. hit terjedjen, és az 
árváknak, vagy szegény szülők magzatainak alkalmas se-
gítség nyújtassák. Ugyanezen alapító levél VI. pontja meg-
bízza Delpinit, hogy kath. hitben oktassa a növendékeket ; 
az intézet pecsétjének feliratát igy határozza meg : „Sigil-
lum Orphanotrophii Regii Theresiani Catholici Cibiniensis", 
a magány alapítók pedig nagyrészt, vagy határozottan „ka-
tholikus" jelzővel éltek alapítványi leveleikben, vagy püs-
pökök, kanonokok, kath. papok, buzgó kath. emberek lévén, 
józanul fel nem tehető felőlük, hogy ugyanezen intézet 
részére tevén alapítványt, — habár nem éltek is a katholi-
kus jelzővel, — az árvákat nem katholikus módon óhajtót-
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ták volna nevelni. Hozzá teketjük ehhez azon kérdést is, 
váljon protestáns részre tett alapítványoknál, az alapító 
levélben bent van-e mindenütt a „protestáns" jelző, és nem 
tar t ják-e elegendőnek az illető alapítvány jellegének meg-
katározására, kogy azt protestáns ember, protestáns intézet-
nek kagyományozta ? 

Az intézet katkolikus jellegén legkevésbé sem változ-
tat azon körülmény, hogy oda protestáns szülők gyermekei 
is felvétetnek, a szülők azon egyenes kívánságára, kogy 
gyermekeik a kath. vallásban neveltessenek. Az alapítók 
ilyszerü szándéka épen arról tanúskodik, kogy ők a katk. 
vallás terjesztését is tűzték ki, részben, feladatául az intézet-
nek, a mi különben is oly szelid módon gyakoroltatott, kogy 
még, a nem tudjuk, mi joggal vizsgálásra kiküldött Villecz 
Kamill, vallás- és közoktatásügyi-ministeri tanácsos ur is 
kénytelen volt, jelentésében beismerni, hogy az komoly súr-
lódásokra soka sem szolgáltatott okot. Érdekes ugyanezen 
tanácsos urnák jelentése azért is, mert kitűnik belőle, hogy 
az intézet elleni támadás, pusztán protestáns türelmetlenség-
ből származik, mivel t. i. ők ily intézettel nem birnak. 

A z i n t é z e t katk. jellegének bebizonyításán kivül meg-
világítva találjuk még az árvakáznak állapotát, szemben 
mai társadalmi viszonyainkkal. Mondják ugyanis, kogy ma 
mások a körülmények, mint voltak a mult században. Az 
igaz, de hát nem még inkább mások-e, mint ezelőtt 2—3 
száz évvel, midőn Bethlen és Rákóczy Enyeden és Sárospa-
takon, evangelico-reformatus felekezeti főiskolákat alapitot-
tak, fejedelmi, kincstári jövedelmekből? ha ezek megma-
radhatnak, daczára a megváltozott viszonyoknak, miért 
nem maradkatna békében egy másik jótékony intézet is, 
kabár katholikus? Az 1868-ki, 38-ik, iskolai tv.cz. nincsen 
ellentétben az árva-intézettel, mert az a felekezeti jellegű 
iskolákat biztosítja ; ha a vegyes házasságok- és az áttéré-
sekről hozott törvény némely czikkei ellentétben vannak az 
intézet katk. jellegével, ugy ennek nem az árvakáz az oka, 
hanem ebből csak az következik, kogy ezentúl protestáns 
gyermekek nem vétetketnek fel, de nem az, kogy az intézet 
megszűnjék katholikusnak lenni. Nem az intézet zárja ki 
őket, kanem azon kor, mely magát szabadelvűnek nevezi. 
Méltán káritja azért e tekintetben a röpirat azok fejére a fe-
lelősséget, „kik az Isten felvilágosító kegyelmének kivatla-
nul határidőt szabván, ezen árvákat a katk. vallás áldásai-
tól, és a kath. Teréz-árvaházi nevelés jótéteményeitől, érzés 
nélkül megfosztják." 

De nem lehet azt sem mondani, hogy a régi, alapítvá-
nyi levelek, a fennálló uj törvényekkel szemben elveszte-
nék erejöket. Ezt legfeljebb azon esetben mondhatná valaki, 
ha valamely alapítvány valóban, nem pedig higvelejü okos-
kodás szerint államveszélyes lenne, ami a szóban forgó, ka-
tkolikus intézetről józanul nem mondkató, kiszen csak nem 
leket államveszélyes árvákat sz. István és sz. László szelle-
mében nevelni ! 

A kormány által feltett kérdések egyikére : Miképen 
lehetne a nagy-szebeni kir. kath. Teréz-árvaintézetet csu-
pán annak saját erején, az állam kincstárának igénybevé-
tele nélkül fentartani ? a felelet igen egyszerű. A szebeni 
katk. árvakáz nem bitorol idegen vagyont, a miből eddig 
fentartotta magát, abból ezután is fenn fogja magát tar-

tani, mert amit a kincstárból kap, az nem segély, vagy 
ajándék, kanem tartozás, évi kamat. Ha tehát a kormány az 
intézet jogos tulajdonát kiadja, az intézet ezután is fenn fog 
állani ; ka pedig évi 40 ezer frtnyi jövedelméből jogtalanul 
levonják a 22,650 frtra rugó, kir. kincstári javadalmazást, 
ugy az intézet mai alakjában fenn nem állhat, mert igy a 
hivatalnokok fizetése 14 ezer frtot tévén, az árvák nevelé-
sére alig maradna 3000 frtnyi összeg. 

A másik kérdésre felelni sem szül semmi nekézséget, 
t. i. : mennyiben áll fenn ama gyakorlat, kogy evangelikus 
vallású árvák, róm. kath. hitben neveltetnek ezen intézet-
ben ? Erre általában a magas alapitónő intentiójával lehet 
felelni, mely szerint minden intézeti gyermeknek a katk. 
vallásban kell neveltetni, a mint 1868-ig neveltetett is ; de 
az intézet igazgatósága nem katk. vallású szülőknek gyer-
mekeit a végre, hogy ott kath. vallásban nevekedjenek, 
soha sem kereste, soha belépésre nem unszolta, annál ke-
vésbé kényszeritette. Már mi nálunk katkolikusoknál hiába, 
de a proselytismus nem szokott oly nemes (?) eszközökkel 
űzetni, mint bizonyos felekezetnél. 

Megismertetvén ekként szives olvasóinkkal, a nagy-
szebeni kath. árvakáz kelyzetét, nem kételkedünk, kogy 
mindnyájukban kitört a nemes és méltó karag amaz eljárás 
felett, melyet a kormány ezen intézettel szemben gyakorol. 
Nekünk a fentebbiekhez kevés kozzáadnivalónk van. Az 
intézet alapitványait illetőleg semmi kétség sincsen, kogy 
azok érvényesek ; jellegét illetőleg bizonyos, hogy az katho-
likus, és igy alapitványai is csak az intézet katholikus czél-
jaira fordithatók. A cultusmin. ur, költségvetésének tárgya-
lásakor nemcsak kimondotta, kogy az árvaház ügyében közte 
és a pénzügymin. közt tárgyalás foly, de oda is nyilatkozott, 
kogy tökéletesen egyre megy, váljon ő mint minister nép-
szerü-e, vagy sem. Mi e nyilatkozatot ma sem felejtettük el 
és egykázunk e fontos ügyénél, bátrak vagyunk figyelmez-
tetni ő excját, kogy emlékezzék meg ő is saját nyilatkoza-
táról a tárgyalások alatt, mert ez nem a népszerűség ; de az 
igazság kérdése, mit a teljes jogszerűség alapján megoldani, 
még a népszerűség koczkáztatásának árán is kötelesség. 

Erdélyi katk. testvéreinkhez pedig azon szeretetteljes 
kérést intézzük, ne kagyják ez ügyet elaludni, opportune et 
importune petitionáljanak, és lia netalán kormányi körök-
ben nem mérnének az igazság mérlege szerint, ka a népsze-
rűség szeretete ismét egyszer győzne az igazság felett, te-
gyék meg az utolsó lépést, pereljék meg a kormányt, és mi 
nem kételkedünk, hogy okmányaik kétségbevonhatlan igaz-
sága alapján ügyök, mely egyszersmind a katkolicismusnak 
ügye, végre is győzedelmeskedni fog. Nem szabad ezen 
ügyet elejteni, hanem a legvégsőt is meg kell kisérteni, ezt 
az igazság mindig megérdemli, és e kérdésnek miképeni 
eldöntése talán nekünk is alkalmat és bátorságot kölcsönöz, 
hogy saját ügyünkben mi is tegyünk már valamit. 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

20. Cum vero fidei retinaculum disciplina sit, ut ad 
earn sarciendam incumberet Apostolica Sedes pro suo iure ac 
officio opus erat. Cui officio sane gravissimo nunquam illa 
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defuit, licet ob adversa temporum et locorum adiuncta non-
nisi occurentibus necessitatibus consulere potuerit, aequiora 
interim expectans tempóra, quae miserente Deo tandem ali-
quando advenerunt. Siquidem praedecessoribus Nostris Leone 
XII. et Pio VIII. urgentibus, et catbolicis Austriae ac G-alli-
arum summis principibus coadiuvantibua, celsissimus Othoma-
nicus Imperator, agnito discrimine quod est catbolicos inter 
et haereticos, illos ab borum civili potestate subduxit ; eos-
que suum pro more regionis civile, uti aiunt, caput seu prae-
fectum habere decrevit. Licuit tum primum, Armenii ritus 
Episcopos ordinaria pollentes auctoritate Constantinopoli 
tuto constituere; licuit catholicas eiusdem ritus ecclesias 
excitare et catholicum cultum publice profiteri et exercere j 
ideoque fei. rec. Pius VIII. praedecessor Köster primatialem 
et arcbiepiscopalem Armenorum sedem Constantinopoli ere-
xit (33), sollicitus quam maxime ut canonica disciplina apte 
et opportune in ea effloresceret. 

21. Post nonnullos annos, ubi primum expedire visum 
est, episcopales sedes primatiali Constantinopolitanae sübie-
ctae a Nobis (34) erectae sunt, tum metbodus in electione 
Episcoporum servanda fuit praefinita. Deinde ne civilis, uti 
aiunt, Praefecti potestas, quod ab Ecclesiae catbolicae legi-
bus abkorret omnino, in sacra ferretur, ipsa demum summi 
Imperantis in Othomanico Imperio auctoritate cautum est 5 
dato ad Ven. Fr. Antonium Hassun tunc illius sedis Prima-
tem, imperiali diplomate die 7. Április ann. 1857. Cum vero, 
ipsis Armenis petentibus, Constantinopolitanam primatialem 
Ecclesiam, hoc eius titulo abrogato, patriarchali Ciliciensi 
sedi coniunximus apostolicis litteris, quarum initium est He-
yersums, opportunum quin et necessarium visum est, ut 
praeeipua quaedam diseiplinae capita, eiusdem Constitutionis 
auctoritate, sancirentur, demandata synodo patriarchali, 
quam apostolicis litteris, quarum initium est Commissum, 
editis die 12. Iulii ann. 1867 quamprimum celebrari iussi-
mus, cura et sollicitudine adlaborandi, ut in universo Arme-
nio Patriarchatu accuratus diseiplinae ordo recte consti-
tueretur. 

22. Verum inimicus homo, in Armenia Constantinopo-
litana Ecclesia zizania superseminare aggressus est, excitata 
paulo post a nonuullis quaestione de civili Armeniae communi-
tatis praefectura, quam subreptam a novo Patriarcha quere-
bantur. Hanc vero controversiam subsecuta mox est gravis 
perturbatio ; idemque Patriarcha de proditis nationalibus iuri-
bus accusatus fuit, eo quod praedictam Constitutionem No-
stram, uti decebat catholicum Episcopum, excepisset ; et sie 
demum in ipsam Constitutionem omnia dissidentium consi-
lia, machinationes et dicteria conspirarunt. 

23. Qua in re duo imprimis in crimen vocata sunt, ea 
scilicet quae de sacrorum Antistitum electione, et de bono-
rum ecclesiasticorum administratione décréta fuerant ; haec 
enim refragari gentis suae, quin et summi Imperantis iuri-
bus calumniose assertum est. Quae vero de utroque illo ca-
pite definiverimus, licet notissima esse debeant, hic tarnen 
repetere iuvat : multi enim semper fuere et sunt, qui (35) 
loquuntur in vanitate sensus sui per ignorantiam quae est in 
illis, alii autem. (36) qui in similitudinem arioli et coniecto-
ris aestimant quod ignorant. 

24. Patriarcham eligi mandavimus a synodo Episcopo-

rum, exclusis ab eo eligendo laicis, et etiam clericis quibus-
vis. episcopali charactere non pollentibus : vetuimus autem, 
quo minus electus in exercitium potestatis suae veniret, quod 
aiunt inthronizari, nisi reeeptis antea ab Apostolica Sede 
confirmationis suae litteris. Episcopos vero ita eligi iussi-
mus, ut omnes provinciáé Episcopi synodaliter congregati, 
très idoneos ecclesiasticos viros proponant Apostolicae Sedi. 
Si vero impossibile sit omnes Episcopos ad synodum acce-
dere, fiat propositio a tribus saltern dioecesanis Episcopis in 
synodum cum Patriarcha convenientibus, absentibus vero 
praedictam ternariam propositionem seripto significantibus. 
Quo facto Romanus Pontifex unum ex propositis eliget, quem 
vacanti Ecclesiae praeficiet. Ediximus autem non dubitare 
Nos, quin Episcopi vere dignos et idoneos viros proponere 
studerent, ne umquam cogeremus Nos vei successores Nostri 
pro apostoliéi ministerii officio, alium licet non propositum 
eligere et vacanti Ecclesiae praeficere. 

25. Haec vero si animo a partium studiis alieno expen-
dantur, omnia iuxta canonum fidem catholicam sancita fuisse 
deprehendentur. Quod pertinet ad exclusionem laicornm ab 
eligendis sacrorum Antistitibus, accurate distinguendum est, 
ne quid a catholica fide alienum efferatur, ius eligendi Epi-
scopos, a facultate testimonii ferendi quoad eligendorum 
vitam et mores. Primum quidem ad falsas opiniones referen-
dum esset Lutheri et Calvini, qui etiam asserebant iuris esse 
divini, ut Episcopi eligerentur a populo : et falsam huiusmodi 
doctrinam a catholica Ecclesia improbatam fuisse et impro-
bari omnes noverunt : nulla enim neque divino neque eccle-
siastico iure facta umquam fuit popolo, Episcopos vel alios 
sacrorum administros eligendi potestas. 

(Folyt, köv.) 

(33) Apostolicis litteris: Quod iamdiu, 6. Iulii 1830. (34) Aposto-
licis litteris : Universi Dominici gregis, die 30. Április 1850. (35) Ephes. 
IV. 17, 18. (36) Proverb. XXIII . 7. 

EGYHÁZI TTJD0SITÁS0K. 
Pest, márczius 9. A p r o t e s t á n s o k n a g y t a n -

ü g y i g y ű l é s e D eb r e c z e n be n. Azon sajátságos ál-
lás mellett, melybe kath. egyházunk az ujabb időkben az 
állammal szemben jutott, hogy napról napra fokozottabb 
mérvben tűnik fel, mily óriási léptekkel haladunk teljes el-
nyomatásunk felé, ezen helyzet mellett mondjuk, valóban 
kirivó az a magatartás, mely protestánsainkat jellemzi, már 
azelőtt, mielőtt még megtámadtatnának. Kitűnik ez legkö-
zelebb azon álláspontból, melyet a Debreczenben tartott, 
nagy, tanügyi gyűlésen elfoglaltak, azon mozgalmakkal 
szemben, melyek a kormány körében a középtanodák és jog-
akadémiák ügyében megindultak. 

Nem szándékunk a „Hon" után mindazt reproducálni, 
mi e nevezetes gyűlésen, akár a gymnasiumi, akár a joga-
kadémiai tanterv helyessége, vagy helytelensége felett mon-
datott, ami figyelmünket leginkább a kormányi felügyeletre 
tett észrevételek veszik igénybe és ama folytonos, szabadal-
maikra tett hivatkozás. E kettős irányban tett észrevétele-
ket a „.How" következőkben foglalja össze : „az állami s nem 
állami — értjük a protestáns — középtanodák feletti, 
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egyenlő kormányfelügyeletet nem fogadhatják el a protes-
tánsok, hivatkozva önkormányzatukra; a kormányi beavat-
kozás a protestáns szabad szellemre nyomasztó volna ; de 
nem is szükséges az, mert azt a felügyeletet az egyházi ke-
rület viszi ; hogy a vizsgákra a kormányt annak tanfelügye-
lője képviselje, nem helyeslik, eljöhet ugyan, ugy, mint 
bárki, de rendelkezési jog nem illeti" . . . . „A kormányi j a -
vaslat a tanügyet a ininisterre bizván, a tanárok kinevezé-
sével együtt, a versenyt gátolja a protest, önkormányzatot 
sérti, a bécsi és linczi békekötések (mert hát azoknak ott 
kell lenni mindenütt !) által biztositott szabadalmakkal 
ellenkezik". 

Napjainkban a phrazisok e korszakában, nem egyszer 
hallhatjuk az állam törvényei iránti feltétlen hódolatot hang-
sulyoztatni még ott is, hol azok az isteni törvénynyel össze-
ütköznek. Mi e theoriának határozottan ellenfelei vagyunk, 
de szeretett protestáns atyánkfiai széltiben hangoztatják e 
theoriát, tehát miért nem fogadják el gyakorlatban is ? miért 
nem engedelmeskednek az állami törvényeknek legalább 
ott, hol az isteni törvénynyel nincsenek összeütközésben ? 
Mi legalább nem tudjuk, hogy az állami felügyeletet az is-
kolákban a sz. irás az ő egyedüli hitforrásuk kárhoztatná, 
ha csak legújabban valamely spiritus privatus ezt nekik ki 
nem nyilatkoztatta. 

Azt is nagyon szokták hangoztatni, habár igaztalanul, 
hogy mi államot akarunk képezni az államban, és ugyanak-
kor nemes Debreczen városában elhatározzák, hogy az ő 
önkormányzatuk előbbvaló minden állami kormányzatnál és 
ha az állam mellettök meg akar férni, ugy alkalmazkodjék 
az ő önkormányzatukhoz, ugyan mi ez más, mint valóságos 
állam az államban, a mi pedig annál feltűnőbb ; mert hiszen 
nyilt titok, hogy a mi kedves honatyáink ugy dédelgetik a 
protestánsokat, mintha épen nélkülök nagy Magyarország 
fenn sem állhatna. Vagy épen e dédelgetés kényeztette el 
őket ? Midőn a debreczeni gyűlés határozottan kimondja, 
hogy ő nem fogadhat el állami felügyeletet iskolái felett, 
nem annyit jelent-e az, mint hogy ők az államon belül vagy 
épen a mellett hasonjogu testületet képeznek, mely az állam-
nak, az iskolák feletti felügyeleti jogát egyenesen visszauta-
sítja, hogy törvényeit és1 rendelkezését elfogadja, ha azok 
saját rendelkezéseivel összhangban vannak, de akkor sem 
azért, mert az állam ugy rendeli, hanem mert ők ugy akar-
ják. Mit jelentenek végül e szavak mást, mintolyforma tisz-
tisztességes utasitást az állam számára, hogy ha épen tetszik 
neki, rendelkezni az iskolákban, keressen magának ilyen 
iskolákat, de az övékbe ugyan ne avatkozzék ? ! 

Hát azzal mit akarnak mondani protestáns feleink, 
hogy a kormányi beavatkozás a „protestáns szabad szellemre 
nyomasztó lenne" ? váljon a szabadság csak a protestánsok 
kizárólagos privilégiuma ? vagy attól félnek, hogy a kormá-
nyi felügyelet megakadályozná őket a rationalismus, mate-
rialismus és hasonló üdvös tanok hirdetésében ? Legyenek 
nyugodtak, ezért ma még külön szabadalmi levelet is kap-
hatnak és amit ma még csak önmagok hirdetnek, hogy ta-
nodáik valóságos mintatanodák, annak hivatalos megerősí-
tését is megnyerhetik. Egyébiránt pedig nagyon különösen 
veszi ki magát, midőn azon unokák beszélnek szabad szel-
lemről, kiknek ősei megtagadták az ember szabadságát, ha-

nem természetesen, ez is azon phrazisok egyike, melyek nap-
jainkban nagyon kelendők és egy kis következetlenség, ugy 
vélik, nem árt akkor, ha meg van a haszna is. 

Nem is lenne rosz dolog csakugyan, ha sikerülne a 
protestáns gymnasiumokat és más tanodákat jövőre is el-
vonni a kormány felügyelete alól csak azért, mert az nekik 
nem kell, vagy mert a linczi és bécsi békekötések őket egyes 
szabadalmakban részesitették. Akkor csakugyan jóizüt ne-
vethetnének rajtunk, az egyenlőség magasztalt korszakában. 
Vagy tartozik az állam jogához e felügyelet, vagy nem, ha 
igen, ugy nem akadályozhatja az államot semmi, hogy e 
jogával a protestáns iskolák irányában is ne éljen épen ugy, 
mint azt a kath. iskolákkal teszi ; ha nem tartozik az állam 
jogához, ugy vegye le kezét kath. iskoláinkról is, és ne 
mérjen két mértékkel csak azért, mert az egyik oldalon tele 
lármázzák a világot, nem tudom hol és minő alapon szerzett 
autonómiával, a másik részen pedig hallgatnak. 

Nem birunk azon természettel, hogy mások belügyeibe 
beavatkozzunk, mint azt mivelünk teszik, lássák azt ők, 
hogy miként intézik saját ügyeiket, de itt nem belügyről, 
hanem nyilvános, állami rendelkezésről van szó, mely, ha az 
egyik irányában érvényesittetik, ugy jogosan követelhető, 
hogy ugyanaz történjék a másik féllel is ; az a mesebeszéd, 
mintha a protestáns tanodák a magyar nemzetiségnek egye-
düli menhelyei és védfalai lennének, mulathat ugyan gyer-
mekeket, de komoly embereket csak gunymo3olyra késztet 
tetszeleghetnek ugyanily phrazisokban magoknak protes-
táns atyánkfiai, de a történet xégen napi rendre tért már 
felettök. 

Jól van, maradjanak meg intézeteik, nem óhajtja tőlük 
elvenni azokat senki, de ne lépjenek fel oly követelésekkel, 
melyek a felekezeti szűkkeblűség bélyegét viselik homloku-
kon. Quod uni iustum, alteri aequum ; ha mi és a mi isko-
láink felett a kormány felügyeletet gyakorol, ugy nem 
látjuk be, mi oknál fogva ne terjesztené ugyanazt ki a pro-
testáns iskolák fölé is ; mi legalább nem birunk semmi tudo-
mással valamely világhírű érdemről a haza irányában, mely-
nek alapján csak ily kiváltságos helyzetet igényelhetnének 
a magok részére, hogy országgyűléseinken századokon ke-
resztül igényekkel, követelésekkel léptek fel, azt tudjuk, de 
hogy követeléseiknek igazságos alapjok lett volna, arról a 
történelem hallgat. 

Lesz még alkalmunk e tárgyról máskor is szólni, mi-
dőn az országgyűlésen a középtanodák rendezése fog majd 
tárgyaltatni s akkor majd meglátjuk, váljon hogy liberális 
képviselőinknek e tekintetben is'minő fogalmaik vannak a 
jogyenlőségről, meglátandjuk majd, van-e elég bátorságuk, 
vagy megadni a katholikusoknak is azon szabadságot, mely-
lyel a protestánsok birnak, vagy megtörni ama hires reni-
tens, debreczeni vaskalaposságot. A 

Esztergom, márczius elején. P r i m á s ő h e r c z e g -
s é g é n e k b ö j t i k ö r l e v e l e . (Vége.) De végül a szent 
mise-áldozatot ajtatosan is kell végezni, mi végre szükséges 
a lelkismeret vizsgálása, hogy ha bocsánandó vétekben len-
nénk, azt contritio által kiengeszteljük, mert habár ezek 
a sz. mise-áldozat hatását nem akadályozzák is, de gyen-
gítik, és mint sz. Bonaventura mondja : „licet non occidant 
animam, reddunt tarnen liominem tepidum, gravem et obnu-
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bilatum, indisposituin et ineptum ad celebrandum, nisi dicti 
pulveres, ac stipulae venialium per afflatum spiritus sancti 
et flammam caritatis ventilentur et consumentur, exarde-
scente igne cordis in consideration". 

Szükséges továbbá az elmélkedés és imádság is, mert 
ezeknek elhanyagolása a legtöbb veszélyt és kárt rejti ma-
gában ; de szükséges, kogy a hitet is felébreszsziik magunk-
ban. „Putatisne VV. FF. et FF. DD. — mondja a körirat 
— quod qui unquam aut uspiam in Ecclesia rem pessimi 
exempli dederunt, Ecclesiam erroris arguere, melioraque 
edocere attentaverunt, ad celebrandum sacrificii mysterium 
pia oratione se praeparavcrunt ? Haeresum auctores, fuerant-
ne unquam religiosae pietatis ante missam cultores ? Non 
utique. Passim a strato nocturno ad altare properant, ibi pari 
festinatione agnum immaculatum non tam immolant, quam 
lacérant, quo citius ad confabulationes, ad ludos, resque pro-
fanas, ut de peioribus taceam, convolare possint." Nagy 
igazságok, méltók a megszívlelésre, nehogy hitünket elve-
szítsük. 

De ez mind nem elég, mert : „üde emortua perit vo-
luntas etiam faciendi aut patiendi ardua pro Ckristi Eccle-
sia, et vita, qua vivitur, extra influxum benignum divinarum 
gratiarum agitur. Amissa fide, spes quoque amittatur est 
necesse ; amissa autem spe, vita Christiana et ministerium 
sacrum trahitur potius, quam vivitur." Ki ne tapasztalta 
volna már c szavak mély igazságát az életben 

Aki a készület szükségességéről meggyőződve van, az 
bizonyára meg van győződve a hálaadó imádság szükséges-
ségéről is a bemutatott sz. mise-áldozat után. Azon kifogá-
sokra, melyeket némelyek a hálaadó ima ellen elő szoktak 
kőzni, a körlevél következőkben válaszol : „orationi post 
Missam instare potest sacerdos quilibet ; ac iccirco etiam 
pastor animarum, cui fuuctiones parochiales peragendae in-
cumbunt. Expertus loquor, cum et ipse munus parochi ges-
serim, raro admodum contingere, ut mox a peracto Missae 
sacrificio curator animarum ad aliam ministerii functionem 
avocetur, et si instaret quaedam post Missam functio, haec, 
dempta provisione graviter aegrotantium, moram unius horae 
quadrantis communiter admittit, et pastorem animarum pre-
cibus suis immorari patitur. Fidelis vero populus, qui sa-
cram communionem copiosioribus precibus comitari sólet et 
comitandam esse novit, lübens, bono exemplo pastoris sui 
aedificatus, patienter expectabit, quoad ille suas preces post 
Missam persolverit. Moras privatae vitae negotiis, aut stu-
dio commoditatis protractas aegre fert populus, moras ora-
tioni dicatas aequo animo tol erat." 

E hálaadó imádság kiterjedhet mindenre és minden-
kire, és bizonyára nincsen ima, mely gazdagabban gyümöl-
csözne, mint az, melyet a pap, a szent mise-áldozat buzgó 
bemutatása után, ajtatosan végez, de midőn másokról meg-
emlékezik, nem felejtkezketik meg önmagáról sem, azért for-
duljon Istenhez, kérje a lelki javakat önmaga részére, kér-
jen „cor poenitentia compunctum, fiducia latum, caritate 
succensum, erga Deum submissum, erga maiores devotum, 
erga benefactores gratum, erga amicos affabile, erga egen-
tes misericors, in prosperis humile, in adversis forte, in factis 
simplex, in dictis verum, in cogitationibus rectum", és Jézus, 
kit szivében visel, nem fogja megtagadni tőle a kért kegyel-

meket. A hálaadó ima után pedig, végezzük a kisebb „ko-
r á i k a t . 

Ha igy fogjuk végezni a sz. mise-áldozatot, „in extre-
mo vitae, mortisque conflictu suavissimum solatium adferet 
animae anxiae, si memoria testata fuerit, nos sacrificio 
Missae, ad redemtionem peccatorem instituto, semper pie, 
semper religiose functos fuisse, nec Deum in actu, quo pla-
catur, ad ultionem irritavisse." 

Igyekeztem ezekben előadni az eszmenetet,. és nagyon 
örvendenék, ka ez teljesen sikerült volna, egyébiránt ezek-
ből is kitűnik, kogy minő kötelmeink vannak a sz. miseál-
dozat bemutatása körül, minő áldásokat koz, ha méltán, minő 
kárt okoz, ka méltatlanul mutatjuk be. Használjuk lelkis-
meretesen az oktatást s mélyen véssük szivünkbe, hogy egy-
kor hü szolgáknak találtassunk. = 

lióma. (Vége.) 0 s z e n t s é g é n e k k é t l e v e l e 
M e r m i l l o d p ü s p ö k k e z képezi második s harmadikát 
azon Írásbeli nyilatkozatoknak, melyeket múltkori levelem 
kezdetén emiitettem. Ezeknek egyikét, a rövidebbet ő szent-
sége sajátkezüleg irta olaszul, szövege a következő : „Sze-
retett Testvérem Jézus Krisztusban ! Jelen sorokat hatvanad 
vasárnapján írom, midőn keblem méltó csodálattal van el-
töltve a népek tanítója iránt, ki ma néhány rövid vonásban 
életének kü képét állítja lelki szemeink elé, azon életnek, 
mely az apostol részéről a szenvedéseknek és a mindenkor 
tettkész buzgóságnak, Isten részéről pedig a malaszt általi 
rendkívüli istápolásnak s folytonos bátorításnak, mintegy 
szakadatlan szövedéke volt. E példát szem elöl tartván, 
ugyanazt a lekető legdicsőbb modorban utánoztad. Támo-
gasson téged, Tiszteletreméltó Testvérem, a Mindenható, tá-
mogassanak az összes püspöki kar és a sokfelől szorongatott 
és elnyomott, Isten segítségével azonban soha le nem győ-
zött katholikusoknak milliói. Szivemből megáldlak, Tisz-
telendő Testvérem, valamint ama népet is megáldom, mely 
gondjaidra bízatott, s melyet szerény imáimban nem szűnöm 
meg az Urnák kegyelmébe ajánlani. A Vatikánból 1873." 

A másik, korábbi, február 6-ái'ól kelt levél, követke-
zőleg kangzik : 

„Tisztelendő Testvérünknek üdvét s apostoli áldásunkat J 
Valóban nehéz időket élünk, Tisztelendő Testvérünk, melyek 
elörelátkatólag, még nehezebbeket idézendenek elő. Azon 
üldözés, mely itt is naponta nagyobbodó mérveket ölt, Svaj-
ezot is borzasztó schismával fenyegeti, ha csak a Minden-
kató ideje korán a gonoszságnak szándékait meg nem aka-
dályozza. Valamint az egyháznak őskorában a vértanúság 
ugy követte a püspöki tisztet, mint az árnyék a testet, oly-
annyira, kogy az apostol azt mondhatta : a ki kivatást érez 
magában püspöknek lenni, kedvet mutat arra, jó cselekede-
tet véghez vinni ; ugy te is eme rád bizott püspöki hivatalt 
igazi jó cselekedetnek tekintketed. Mert ha mindjárt ma 
nem állsz is még a véres vértanusággal szemben, ugy mégis 
a szellemek fellázadása még ennél is fájdalmasabbat készít 
számodra, azon gond és aggály által, melyet az neked okoz 
nem kevésbé, mint hoszas tartama által. De gondold meg 
Tisztelendő Testvérünk, miszerint az apostolok is bárányok 
gyanánt küldettek a farkasok közé, s kogy épen azon üldö-
zések, melyek fáradozásait megkiusitani, sőt a szüntelen 
vérontás által végképen megsemmisíteni látszottak, ellenke-
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zőleg arra szolgáltak, hogy e fáradozások még gyümölcstel-
jesebbek legyenek s a keresztény hit csodás gyorsasággal 
terjedjen. Azért haladj nyájad élén te is, Tiszt. Testvérünk, 
félelem nélkül s a szellemi függetlenségnek öntudatában fel-
lelkesülve ; tanitsd a rád bizott, ajtatos népet, munkálkodjál, 
mint a jó keresztényhez illik, iparkodjál a hamis nézeteket 
és balvéleményeket eloszlatni s az egység- s szeretetnek kö-
telékeit mindinkább szorosabbra fűzni. Az, ki tanítványai-
nak megígérte, hogy velők lesz, egészen a világ végéig, ve-
led is lesz ; lecsillapitandja a dühös vihart s a felháborodott 
hullámokat." 

„Részünkről az ég segélyét kérjük számodra, a Min-
denhatónak adományait s bőséges malasztját. E malasztok-
nak, s kiváló hajlamunknak biztos zálogául, szivünk mélyé-
ből adjuk apostoli áldásunkat rád, egész papságod- s a gond-
jaidra bizott nyájra. Kelt Rómában, szent Péter sirja mellől, 
1873-iki febr. 6-án, pápaságunknak 27. évében. 

írás közben is szaporodik leveleim anyaga. Ugyané 
napon ő szentsége még egy további, szintén egészen saját-
kezű levelet is intézett a baseli püspökhez, mgr. Lachathoz, 
mely az olasz eredeti szerint, következőleg hangzik : „A ba-
seli püspök urnák, ő kedvességének ! Nem tehetem, hogy a 
jelen sorokkal ne forduljak önhez, szeretett testvérünk az 
Urban, s hogy ne üdvözöljem önt azon állhatatosságért, me-
lyet ön, az égnek kegyes támogatása mellett, anyaszentegy-
házunknak ellenségével szemben tanusit. Ebbeli üdvözletem 
kifejezése mellett, egyúttal egy mellkeresztet is nyújtok 
önnek, mint zálogát azon megelégedettségnek, melyet önnek, 
e vészes harczban tanusitott magatartása felett érzek. Ké-
rem az Istent, hogy kegyelmével ezentúl se szűnjék meg 
szolgáit, s a jó katholikusok millióit támogatni, s mindnyá-
jokra az apostoli áldást teljes szivből adom. A Vatikánból, 
február 16. 1873." 

Végül szabadjon a római, magyar-német papnöveldé-
nek, 1872-ben megjelent, legújabb névsora szerint ezen inté-
zet történetéből néhány adatot felhoznom, melyek főleg mi 
ránk magyarokra nézve érdekesek. Ezen intézet alapitása 
óta 320, visszaállítása után pedig 54 év folyt le. A német 
collegiumot III. Gyula pápa alapitá 1552, a magyart pedig 
XIII . Gergely 1578- és 1580-ban egyesité amazzal. A col-
legium a jezsuiták vezetése alatt áll és állt, kivéve az 1773 
—1818-ki időszakot, melyben az 1773-tól Ondedei Jero-
mos gróf, 1782-től Castiglioni János, a későbbi VIII. Pius, 
1796-tól pedig Tesini Jeromos elnökökre volt bizva. A há-
rom utolsó rector : Landes Alajos 1829—44, Delacroix Ágos-
ton 1844—67, és jelenleg Steinhuber András. Az 1552—1798 
időközben 4853 növendéke volt ez intézetnek, köztök 591 
magyar, és pedig 217 esztergommegyei, 153 zágrábi, 66 
győri, 48 egri, 28 nyitrai, 22 erdélyi, 13 veszprémi, 11 pé-
csi, 8 n.-váradi, 4 szombathelyi, 3 kalocsai, 3 váczi, 2 Csa-
nádi és néhány bizonytalan. A visszaállítás után, tehát 
1818-tól 72-ig 490 német és 39 magyar ifjút vettek be, ezek 
közül 2 csanádi, 1 diakovári, 3 egri, 1 erdélyi, 3 esztergomi 
2 kalocsai, 1 kassai, 1 n.-váradi, 4 pécsi, 3 szathmári, 1 sze-
pesi, 1 sz.-fehérvári, 3 szombathelyi, 1 váczi, 1 veszprémi, 6 

zágrábi és 4 zengi. A névsor kiadásakor a növendékek száma 
53, köztök 2 magyar (erdélyi és kalocsai) és 4 horvát ; ujab-
ban Esztergom- és Kalocsáról mentek ketten. Az 1818 óta 
felvett 529 növendék 86'2 százaléka lett áldozárrá, a veszte-
ség tehát 13'8 százalék; 35 ugyanis kilépett, 20 Rómában, 
18 pedig otthon halt meg. Összesen ez 529 számból máig 
137-en haltak meg, vagy is 26 százaléka az 54 év alatt fel-
vett és kiképzett alumnusoknak. Az 1818-iki maj. 1. belé-
pett, legelső növendék, a 79 éves De Preux (1844 óta sitteni 
püspök Wallisban) még dolgozik az Ur szőllejében. 

VEGYESEK. 
— A kassai egyházmegyének legújabban megjelent 

névtára szerint lakik e megyének, három főesperességre, 
úgymint a székesegyházi-, sárosi- s zemplényire felosztott 
területén összesen 626,490 lélek, ezek közül 297,863 latin 
és 152,665 görög szertart ásu katholikus. Iskolába járó gyer-
mek van 24517, a vasárnapi iskolákat látogatja 7280. Ka-
nonok van összesen 7, jelenleg egy stallum üres ; alesperesi 
kerület 18 ; plébánia 197, ezek közül tiszta magyar 42, más 
nyelvvel vegyes magyar 48. A fiókközségeknek összes szá-
ma 998, anyaegyház 197, fiókegyház 252, szerzetesi 10, 
egyéb nyilvános isteni tiszteletre szolgáló templom 10. Az 
egyesült görög-katliolikusoknak van 3l8 templomuk, vegyes 
használatú létezik 5. Az összes megyebeli, világi papságnak 
létszáma 286. 

— Az olasz parlamentben nem régen interpellatio té-
tetett a gyilkosságok s gyujtogatási eseteknek roppant el-
szaporodása miatt. Az interpellált minister azt felelte, hogy 
ennek oka az esküdtszéki bíráskodásnak fenállásában fek-
szik, mivel az esküdtek rendesen felmentik a vádlottakat ; 
ezen csakis a jurynek eltörlése által lehetne segiteni, ez pe-
dig reactionarius lépés lenne, tehát nem történhetik meg. 
Ergo: inkább naponkint egypár száz orgyilkosság s gyúj-
togatás, mintsem egy „reactionarius" lépés ! 

— A mindig élezés Cornely atya, a „Stimmen aus 
Maria-Laach" czimü folyóiratnak, egyik legujabbi füzeté-
ben igen kedélyesen elbeszéli, miszerint az utolsó üldözés 
alatt, több helyen oly gyengédkedélyü rendőrbiztosok talál-
koztak, kik kijelentették, miszerint hajlandók a jezsuiták-
nak a reggeli misézést megengedni, ha ezek viszont meg-
ígérik, miszerint — este nem fognak misézni ! . . . . Ezek 
azok az urak, kik oly nagyon megsértve érezték magokat, 
midőn ő szentsége karácsonkor azt mondta róiok : „viri, qui 
non modo non profitentur sanctissimam religionem nostram, 
sed nec ipsam norunt, potestatem sibi vindicant praefiniendi 
dogmata et iura catholicae Ecclesiae" ! 

— Az „Eidgenossenschaft", egy épen nem ultramontán, 
svajczi lap, ekként nyilatkozik az ottani eseményekről : „a 
dolgok épen ugy fejlődnek, a mint mi azt előre megjosoltuk. 
Néhány kantonban már akkora a zavar, hogy azok a kik 
azt kezdték, most az összszövetségi kormányt szeretnék .elő-
térbe tólni. De ebből aligha lesz valami. A kik megfőzték e 
fekete levest, egyék meg is ! a mi református népünknek 
semmi kedve sincsen, katholikus földieivel néhány kis-kan-
toni nagyúrnak szeszélyei miatt összeveszni." 

— Badenban a mult hó végén egy iskolamester két-
havi börtönre Ítéltetett, bizonyos sértő nyilatkozatok miatt, 
melyeket borozás közben Krisztus ellen tett. Védelmi beszé-
dében ezen ember többi közt igen helyesen ezt mondá : „Mi-
előtt engem múltkori nyilatkozatom miatt elitélnének, ítél-
jék el a „Vatikáni Mysteriumok" és a „Papok Tükre" czimü 
munkáknak szerzőit, mert én csak azt mondtam, amit e 
könyvekben olvastam !" 

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

Nyomatott Pesten .1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Missiót, csak missiót a népnek ! — A 
szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés ügyében. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

lissiót, csak missiót a népnek! 
„Nekünk e jött-ment papok nem kellenek; 

prédikálni, gyóntatni mi magunk is tudunk!" igy 
szólt több év előtt, az i f jú buzgalom tulpezsgő he-
vétől elragadtatott , bizonyos magyar áldozár egy 
papi gyűlés alkalmával, melyen a népmissió ügye 
megpendittetett. És ugyanezen áldozár az isteni 
Gondviselés titokszerü vezetése mellett a lazaristák 
áldásdus congregatiójába lépvén, most maga is „jő-
megy", mint fáradhatlan missionarius, és miután 
magyar szivét, magyar jellegét az idegen légkör, 
melyben tartózkodik, épen nem változtatta volna 
meg, lelke tiszta örömtől áradoz, ha szeretett hazájá-
nak katholikusai között „jőve-menve" hirdetheti az 
Isten igéjét: Nem rég nálam is volt. A jó Isten végte-
lenjósága ugyanis egy, magát megnevezni nem akaró 
jótékony lélek ritkaszép áldozata folytán, saját 
hozzájárulásom legcsekélyebb érdeme nélkül, a le-
folyt év utolsó s a folyónak első napjaiban hiveim 
számára Pauli sz. Vincze hitküldér-társulatábóli 3 
áldozár által, 12 napi missiót tar tatot t . Minél inkább 
közelgett a missiónak kitűzött ideje, annál nagyobb 
mértékben nőtt bennem az a feletti aggályos töpren-
kedés : váljon más hitfelekezetüek között szétszórva 
élő, jobbára szegény és erkölcsileg is zilált hiveim, 
fognak-e azon megjelenni, s a kedves jó magyar 
lazaristák, nem fognak-e talán üres falak előtt pré-
dikálni ? . . . Szombaton, esti öt órakor, volt a be-
vezető beszéd, s ez alatt sem oszlott el aggályomnak 
oly nyomasztó boruja. Azonban másnap a komor 
borút mosolygó derű váltotta fel: az Isten háza 
reggeli 5 órától esti %8-ig. látogatott, sőt nem rit-
kán zsúfolva, néha csaknem félelmet gerjesztőleg 

megtelt volt ; jött a jó magyar nép, megható bucsu-
menetekben 2 — 3 órányi távolról is, körülözönlötte 
a rögtönzött gyónószékeket, és példás kitartással 
állta meg helyét, mig a sor rá ja került. Bámultam 
ez oly kitartó és engem megszégyenítő buzgóságot, 
és épültem, mind saját hiveim, mind az idegenek 
feddhetlen, ajtatos magokviseletén. Mennyire örült 
lelkem, midőn egyik-másik hiveim közül, örömtől 
sugárzó arczczal azt súgta fülembe: „Nézze csak, 
ez is, az is gyónik; pedig ez 12, az 15 évig nem 
volt gyónni . . . !" vagy midőn azt tapasztal tam, 
hogy éveken át tar tot t ellenségeskedés egy csapásra 
megszűnt. A missió igazgatója könybe lábadt sze-
mekkel nem egyszer fejezte ki előttem a missió szép 
eredménye feletti meghatottságát, és ismételten 
mondotta nekem : „Nem mi működünk, nem ben-
nünket illet meg az érdem : itt maga a jó Isten mű-
ködik." Igen, igaza van, az ur Isten kegyelme ki-
válólag, szembetünőleg működött a missio alatt ; 
de a kedves, feledhetlen lazaristák is önfeláldozó 
kitartással működtek közre, olyannyira, hogy a na-
ponkint háromszori prédikálás és főleg a csaknem 
szakadatlan gyóntatás folytán, az egyik az utolsó 
napon teljesen kimerült ; de „ut bonus miles Chri-
sti" nem akart távozni és nem is távozott el a ne-
héz küzdelem helyéről. És ők, e különben is, embe-
rileg megfizethetlen fáradságukért földi ju ta lmat , 
sőt a hivektől még stipendiumokat sem fogadnak 
el, mert nem szabad elfogadniok ; csupán utazási 
költségeik téritendők meg, s ezek is a vaspályán az 
ő részökre felényire vannak leszállítva. Szabad le-
gyen tehát eme nyil t sorokban a leghálásabb szív-
vel nekik azt kívánnom: Sit illis Dominus merces 
magna nimis! De legyen szabad még kifejezést ad-
nom azon i rányukban mélyen átérzett há lámnak 
is, hogy igen egyszerű, sőt szegényes háztartásom 
levén, példás önzetlenséggel és vidám önfeláldozás-
sal viselték ez áldott jó lelkek, házi gazdájok, hol 
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kisebb, hol nagyobb keresztjeit. Találólag nevezte 
őket egyik jó barátom per apostrophen „aposto-
l o k é n a k , kik lemondva minden földi jutalom- és 
kényelemről, eundo in mundum universum, csak a 
jó Istent s az Ur Jézus sz. vérének árán megvál-
to t t , drága lelkeket keresik. Azért is nem csodálom 
liogy ezen, minden földi salaktól mentmissio-intéz-
ményen az Ur Isten kiváló sz. áldása nyugszik; 
nem csodálom, hogy a mindenható Isten a P. We-
ninger xav. Ferencz, jezsuita-missionárius által az 
amerikai egyesült államokban felállitott missióke-
resztek közül is néhányat feltűnő csodákkal dicsői-
tett meg. 

A laj tántul i német tar tományokban alig van 
plebánia-község, mely a missio áldásaiban ne része-
sült volna; nálunk pedig épen az ellenkező áll. Oh, 
pedig én a legjobb lélekkel mondhatom, hogy a 
plébános alig tehet nagyobb jótéteményt községé-
vel, mintha számára sz. missiót ta r ta t , ós e jó tett-
nek oly megnyugtató tudata — hiszem — halálos 
ágyán is vigasztalással fogja eltölteni az örök biró-
nak itélőszékéhez közeledő lelkét ! — Maga a nép 
is, józan észszel birva, felfogja a missiónak nagy 
horderejét, és miként e környéken is történt, ön-
maga sürgetve kéri plébánosát, hogy az ő templo-
mukban is tartasson missiót. „Szivesen adok, tiszt, 
uram, mondá nekem közülök az egyik, egy véka 
búzát plébános urunknak a missio költségeinek fe-
dezésére ; csak kérje meg őt, hogy nálunk is legyen 
missio!" Es igy gondolkoznak, igy éreznek közülök 
sokan ; a gazdasszonyok pedig ezen czélra barom-
fiakat, lisztet s a t . ajánlanak fel. Mint biztos kútfőből 
értesültem, lesz is a jövő adventben, auxiliante Do-
mino, missiójuk. I gy tesz a nép, mely egészséges 
észszel és jóra törő szivvel felruházva, okosan 
itéli meg : mi való és mi nem való neki. Ha tehát 
valaki mélyen tisztelt paptársaim közül kedves hí-
veit a jó Isten e nagy áldásában óhajtaná részesí-
teni, az levélben forduljon an Seine Hochwürden 
Herrn Martin Derler, Superior der Missionspriester-
Congregation in Wien, Neubau, Kaiserstrasse, 5., 
ki is azonnal kimeritő utasítással a legkészségeseb-
ben szolgálni fog. 

Azonban nem szabad e missiónak egy tragi-
komikus intermezzójáról se megfeledkeznem. 

Mi Jehet az ? — kérded tán némileg meghök-
kenve kegyes olvasó. Nem más az, mint a mindent 
balul felfogó, néhány hazafinak a kerületünk szol-
gabirájához, komoly hangon intézett, amaz „inter-
pellátiója" : váljon van-e tudomása arról, hogy ke-

rületének egyik községében — horrendum dictu ! — 
3 egész jezsuita van ; és ha tudja, ugy ők is szeret-
nék tudni, mily eljárást szándékozik a szolgabiró 
ur követni i rányukban ? . . . Nem don-quixotteiáda-e 
ez!? E nemes urak még azon csekély fáradságot 
sem vették magoknak, hogy előbb vádaskodásuk 
alaposságáról meggyőződést szereztek volna ; ha-
nem légből kapott , piaczi hir után futnak lelken-
dezve a szolgabíróhoz. — Mi történt ? — A haza 
veszélyben van ! — Hogyan ? — Három jezsuita 
jött be, elö'legesen kikért engedelmünk nélkül ! — 
De csakugyan jezsuiták-e ? — No, ez már nagyon 
naiv kérdés, szolgabiró u r ; hát kik lehetnének? 
Németországból a szabadság előharczosa, Bismarck 
ő hge, kikergette őket ; most ide jönnek prédikálni, 
hogy jól lakhassanak. — No, de már akkor inkább 
valami gazdag plébánoshoz mennének, és nem ahhoz 

a — Majd fognak ők legátusok módjára pa-
trizálni ide s tova. — De igaz, most jut eszembe : 
hisz az a plébánia magyar ; hát azok a német je-
zsuiták hogyan prédikálnak ott ? Tudja a ménkő. 
— És mit prédikálnak? — Hogy mit prédikálnak, 
azt mi nem tudjuk, de tudni nem is akar juk ; hogy 
azonban mi őket e vendégszerető és szabad hazából, 
a szabadság nevében, nekünk minden, de minden, 
még a legotrombább eljárás is szabad levén, kiker-
getni vágyunk, azt az egyet nagyon jól tudjuk. — 
Tudják meg előbb az urak, váljon ez állítólagos, 
német jezsuiták magyar nyelven államveszélyes 
dolgokat predikálnak-e? — Nincs kedvünk erről 
tudomást szerezni; mert mióta behíttuk és drága pén-
zen tar tot tuk Michelis és Büchner urakat, a német 
liberális áramlat ezen hősei fejeinket annyira elbó-
dították, hogy főleg a soi-disant hit tudomány, mely 
még Istenről, lélekről, mennyországról, kivált pedig 
pokolról mer beszélni, bennünket önkivüli állapotba 
hoz. — Sajnálom tehát uraim, hogy szabadságsze-
rető magyar ember levén, sem a család, sem az 
Isten szentélyébe nem tolakodhatom, s igy inter-
pellátiójukra sem felelhetek. 

Ez volt képzeletemben a dialógus, mely a szol-
gabiró ur s az őt interpellálók közt lefolyhatott, 
és mely minden komikuma daczára fájó tekintetet 
enged vetni szeretett hazám összevissza kuszált 
ügyeibe. Szegény magyar hazám ! saját fiaidról 
féltlek tégedet. Sokan, fá jdalom! igen sokan jönnek 
mosolygó virányaidra egy kis batyuval , elhelyez-
kednek kényelmesen, és nem ri tkán, hamar, mesésen 
gazdagodnak meg : honnan és hogyan ? azt ők tud-
ják és a népboldogitók tudni nem akar ják ; a je-
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zsuita pedig mindenről lemond, mindenét jó czé-
lokra osztja, és oly egyszerűen él, hogy szinte fél-
tem, midőn 4'/2 éven át (akkor nagyobb ur voltam 
mint most!) közelségökben lakván, ebédre való, 
szívélyes meghívással tiszteltek meg, — s ezektől 
ijedez a józan eszű magyar? ezeknek még neve 
ellen is malomharczra kel? — Szégyenérzet fog el 
i ly, magyarhoz illetlen eljárás felett, és a szomorú 
jövő borús sejtelmével sóhajt fel aggódó, magyar 
szivem : Szegény, szegény hazám ! 

De félre e borús és érzelgős gondolatokkal ! Az 
ember oly dicső, oly magasztos lény, hogy birha-
tásaért a mennyország s a pokol harczra kel ; a né-
met közmondás pedig azt tar t ja , hogy hol az Ur 
Istennek gyertya gyuj ta t ik , ott az ördög is magá-
nak gyertyácskát gyúj ta tni kiván. I ly tragi-komi-
kus intermezzókon tehát teljességgel nem csodálko-
zom ; valamint nem csodálkoztam azon, a katholi-
cismus légkörét tisztító viharon sem, melyet a pápai 
tévmentesség dogmájának kikirdetése keltett ; sőt 
a fentebb leirt intermezzo még inkább megerősít 
abbeli meggyőződésemben, hogy a missio alatt csak-
ugyan maga „a jó Isten működött" , és atyai ke-
gyelme sok lelket az örök halál veszélyéből szaba 
ditott ki. Miért is legyen ezer és forró hála Neki, a jó 
lazaristákat pedig, de a Németországból kiűzött és 
Amerika vendégszerető földjére távozott, derék je-
zsuitákat is, az isteni kegyelmek e buzgó, önzetlen 
sáfárait , kisérje mindenütt Isten szent áldása. 

Nehéz szivvel vettem bucsut a kedves missio-
nariusoktól, és miután a vonat e jeles magyar test-
véreinket Bécsbe visszaszállította volna, nemegyszer 
emelkedett ki lelkemből azon imaszerű fohász : bár 
hozná a jó Isten szeretett hazámba is Pauli sz. 
Vincze ez oly méltó fiait, a nép lelki üdvét oly ön-
zetlenül és oly önfeláldozólag működő lazaristákat ! 
Meggyőződtem ugyanis saját tapasztalásomból, 
hogy a sz. missiók a népnek lelki üdvét bámulato-
san előmozditó tényezők, s e missiók vezetésében a 
lazaristák felülmulhatlan mesterek. Forrón szeretett 
hazámnak tehát a szunnyadozó kath . hitélet fel-
ébresztésére szivemből kivánom, forrón óhajtom, 
és a jó Istentől gyermeki imában, kegyes főpászto-
rainktól pedig fiúi mély alázatosságban, kérve kérem 
is mindakettőt ; mert ugy vagyok meggyőződve, 
hogy nincs jobb ellenszer a jövő bajokra nézve, s 
nincs hatalmasabb gyógyÍL- a multakra, mint a ka-
tholikus hitéletnek isméti felélesztése, erre nézve 
pedig a népmissio egyikét képezi a leghathatósabb 
tényezőknek. t t 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

26. Acl testimonium plebis quod spectat de vita et mo-
ribus eorum qui ad episcopatum provehendi suut, „postquam 
(37) per vim Arianorum, quibus imperátor favebat Constan-
tius, exturbari a suis sedibus caeperunt catbolici Praesules 
in easque sedes immitti illorum asseclae, ut S. Athanasius 
(líist. Arian. ad Monacli. n. 4.) déplorât, ipsa temporum 
coegit necessitas ut in Episcoporum electionibus populus 
adesset, unde incenderetur ad tuendum in sua sede Episco-
pum, quem coram se electum esse novisset." Et quidem mos 
iste aliquandiu in Ecclesia viguit : verum „cum continuae 
excitarentur discordiae, tumultus, caeterique abusus, opor-
tuit populum ab electionibus removere, eiusque testimonium 
et desiderium circa personam eligendam praeterire. Uti 
enim S. Hieronymus (38) advertit „nonnumquam errat ple-
bis vulgique iudicium, et in sacerdotibus comprobandis 
unusquisque suis moribus favet, ut non tarn bonum quam 
sui similem quaerat praepositum.1' 

27. Nihilo tarnen minus Nos, in electionis methodo 
praestituenda, liberam reliquimus ipsi Episcoporum synodo 
facultatem de dotibus eligendorum ea qua magis vellent 
ratione exquirendi, provocato etiam si ita luberet plebis 
testimonio. Et re quidem vera etiam post editam Nostram 
Constitutionem exquisitum illud fuisse ab Armeniis Px-aesu-
libus, cum ageretur de eligendo ante très annos Episcopo 
pro regionibus Sebastena et Tokatensi, missa ad haue S. Se-
dem acta testantur. Non ita vero statuendum censuimus, 
neque censemus de Patriarchae electione, tum propter digni-
tatis eius eminentiam, tum quod universis suae regionis Epi-
scopis praepositus sit, tum demum, quia ex actis ad hanc 
Apostolicam Sedem allatis, patet Patriarcharum cuiusque 
Orientalis ritus electiones a solis Episcopis peractas fuisse ; 
nisi forte cum peculiares atque extraordinariae circumstan-
tiae aliud postularunt ; scilicet ut catholici se a schismatico-
rum, queis suberant, potestate et vi tuerentur, et alio sibi 
Patriarcha quaesito, per hoc ipsum suum ab iisdem schisma-
ticis recessum, veramque et sinceram ad catholicam tidem 
conversionem veluti confirmarent ; quod et in electione Abra-
hami Petri I. factum est. 

28. Quod vero Apostolicae huic Sedi asseruerimus ius 
et potestatem eligendi Episcopum in ternaria propositione 
vel extra eam ; atque electum Patriarcham inthronizari ve-
tuerimus nisi antea a Rom. Pontifice confirmatum, illud est 
quod nonnulli acerbius ferunt, ac lamentantur, et Nobis Ec-
clesiarum suarum consuetudines et canones oggerunt, quasi 
a custodia sacrorum canonum recesserimus. Quibus quidem 
reponi posset illud S. Gelasii praedecessoris Nostri, (39) qui 
similem calumniam ab Acacianis schismaticis passus „Nobis 
aiebat, opponunt canones, dum nesciunt quid loquantur : 
contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primae Sedi 
sana rectaque suadenti parere refugiunt". Ipsi enim sunt 
canones, qui omnimodam B. Petri divinam auetoritatem in 
universam ecclesiam agnoscunt; cumque, ut in Ephesina 
Synodo (40) dictum est, ad hoc usque tempus et semper in 
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suis successoribus vivere et iudicium exercere praedicaut. 
Merito proinde Stepbanus Episcopus Larissae his, qui repu-
tabant de privilegiis Ecclesiarum regiae urbis Constantino-
politanae aliquid minui per interventionem Romani Pontifi-
cis, confîdenter respondere potuit : „Auctoritas Sedis Aposto-
licae, quae a Deo et Salvatore nostro summo Apostolorum 
data est, omnibus sanctarum ecclesiarum privilegiis ante-
cellit, in cuius confessione omnes mundi requiescunt eccle-
siae (41)." 

29. Profecto si históriám vestrarum regionum mente 
repetatis, exempla vobis occurrcnt Romanorum Pontificum, 
hac utentium potestate, cum eius exercitium necessarium 
existimarunt ad incolumitatem ecclesiarum Orientalium. Id-
circo Agapetus Rom. Pontifex Anthimum auctoritate sua a 
Constantinopolitana sede deturbavit ; eique Mennam absque 
ulla synodo suffecit. Et Martinus I. praedecessor Köster 
Ioanni Episcopo Philadelphiae vicem suam commisit in Ori-
entis partibus (42), atque ex apostolica auctoritate, ipse ait) 
quae data est nobis a Domino per Petrum sanctissimum et 
principem Apostolorum, praecepit memorato Episcopo, ut 
constitueret per omnem civitatem earum, quae sedi tum 
Hierosolymitanae tum Antiochenae subsunt, Episcopos et 
presbyteros et diaconos. Et si ad recentiora tempóra decur-
rere placeat, Mardensem Armenorum Episcopum huius 
Apostolicae Sedis auctoritate electum et consecratum nosce-
tis ; quam demum curam Ciliciae Patriarcliis praedecessores 
Nostri concesserunt, Mesopotamiae regionis administratione 
ad beneplacitum S. Sedis iisdem attributa. Et haec quidem 
omnia consentanea omnino sunt supremae Romanae Sedis 
potestati : quam Armenorum Ecclesia, si luctuosa schismatis 
tempóra excipiantur, agnovit semper, praedicavit, et reverita 
est. Neque mirum, quandoquidem etiam apud vestrates a 
catholica fide adhuc alienos, firma manet et viget antiqua 
traditio, magnum illum Episcopum et Märtyrern, quo gentis 
vestrae Illuminatore merito gloriamini, quemque Chrysosto-
mus (43) solem appellavit in partibus Orientalibus nascen-
tem, cuius radiorum splendor usque ad Graecorum gentem 
pertigit, potestatem suam ab Apostolica Sede accepisse ; ad 
quam longo atque difficili itinere minime deterritus, coram 
accedere non dubitaverit. 

30. Causae autem, gravissimae illae quidem, Deus te-
stis est, diuque ante a Nobis et vetera et recentiora recolen-
tibus mature perpensae, Nos impulcrunt, ut ad banc demum 
dispositionem, non ex alicuius suggestione, sed motu pro-
prio et ex certa scientia deveniremus. Quisque enim facile 
intelligit, a recta Episcoporum eleetione, pendere aeternam 
et cum ipsa quaudoque temporalem populorum felicitatem ; 
eique attentis praesertim locorum ac temporum adiunctis ea 
ratione consuli debuisse, ut ad Apostolicam Sedem, unde 
proeessit, instituendorum sacrorum Antistitum auctoritas 
omnis revocaretur. Cuius tamen potestatis exercitium ita 
temperare visum est, ut Episcoporum synodo maueret pote-
stas Patriarcham eligendi ; eiusque simul esset très idoneos 
viros ad vacantes sedes Nobis proponere, ut in memorata 
Nostra Constitutione sancitum fuit. 

31. Qua etiam in re ut desides excitarentur, bene cur-
rentibus stimulus adderetur, sperare Nos ediximus vere ido-
neos viros tantoque dignos munere propositum iri, no un-

quam cogeremur alium licet non propositum vacanti sedi 
praeficere; quod etiam in methodo (44) anno 1853 a Nobis 
constituta eodem prorsus consilio cautum fuerat. Accepimus, 
et ex his ceteroquin mitissimis verbis aliquos arripuisse occa-
sionem suspicandi, ne illusoria futura sit nulliusque apud 
Nos momenti synodalis Episcoporum propositio : alios autem 
ulterius progressos excogitavisse, latere in hisce verbis pro-
positum eommitteudi Armenorum curam Latinis Episcopis. 
Equidem nullam ineptae huiusmodi criminationes responsi-
onem merentur : bas enim proferre iis tantum licet, qui eva-
nuerunt in cogitationibus suis, et trepidaverunt timoré, ubi 
non erat timor. De Nostro iure extra ternariam propositi-
onem eligendi, silendum non esse duximus, ne quis umquam 
futuris quibusque temporibus Apostolicam Sedem adigeret 
ad eius usum exercendum. Hoc vero ius ac debitum, etiam 
tacentibus Nobis, Bmi„Petri cathedrae integrum mansisset : 
quae enim ab ipso Christo Deo ei data sunt iura et privile-
legia, irnpeti quidem possunt, convelli non possunt ; neque in 
hominis potestate est divino iuri renunciare, quod aliquando 
ex ipsius Dei voluntate exercere adigeretur. 

32. Ceterum etsi undeviginti iam abhinc annis haec 
Armenis edicta fuerint et pluries de eligcndis Episcopis 
actum sit, numquam hactenus contigit, ut Nos ea potestate 
usi fuerimus, ne tum quidem, cum recentiori tempore, post 
editam Constitutionem Reversurus, ternariam quamdam pro-
positionem acciperemus, e qua Episcopum eligere non potui-
mus. Quam proinde a synodo Episcoporum iuxta praescri-
ptas a Nobis leges iimovandam ediximus, quin alium non 
propositum eligeremus : quominus vero id fieret, novum schi-
sma quo Armenornm ecclesia dilacerari coepit, hactenus 
impedimento fuit. Porro futurum confidimus, numquam ca-
lamitosa adeo tempóra Armeniis catholicis ecclesiis fore Ven-
tura, ut Romani Pontifices compellantur viros iisdem prae-
ficere ab Episcoporum synodo non propositos. 

(Folyt, köv.) 

(37) Pius VI. Apost. litt. cont. civilem cleri constitutionem, 10-
Mart. 1791. (38) Lib. 1. »dvers. Iovinian. n. 31. (39) In Commonit. ad 
Faustum n. 5. (40) Oecumen. Syn. Ephesin. Act. 3. (41) Stepb. Lariss. 
Episcopus in Libell. oblat. Bouif. II. et Rom. Syn. an. 431. (42) Epist. ad 
loan. Pliiladelph. Labbé, Collect. Concil. Ed. Veuet. Tom. VII, col. 22. 
(43) Encorn. S. Greg. Armenor. Ulumin. ex homiliar. Armen, in Oper. S. 
Io. Chrysost. Parisiis 1864. Tom. 12. col. 943. (44) Instruct. Licet. 29. 
August. 1853. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 18. A k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s -

t e r u r n á k k ö r i r a t a a z e g y h á z m e g y e i h a t ó -
s á g o k h o z . A legközelebbi ministeriális költségvetés tár-
gyalása alkalmával, midőn épen a vallás- és közoktatás-
ügyi minister ur budgetje forgott szőnyegen, a többek kö-
zött egyik országos képviselő oda nyilatkozott, a minister 
ur programínjára vonatkozólag, hogy eddig ugyan a közok-
tatásügyi ministert hallotta beszélni, de nem egyszersmind a 
vallásügyit is, azon biztatásra azonban a minister ur részé-
ről, hogy nemsokára be fogja magát mutatni a háznak mint 
cultusminister is, a képviselő ur megnyugodott. Ez ideig 
tehát nincsen szerencsénk ismerni a cultusminister urat, ha-
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bár meg kell vallanunk, bogy ez alkalommal nem épen 
nagyon szerencsésen választottnak tartottuk e nagyon éles 
és a gyakorlatban nem igazolt megkülönböztetést, mert költ-
ségvetésének tárgyalásakor, nem csak culturalis, de feleke-
zeti czélokra is, kivéve természeten a katbolikusokat, sza-
vaztattak meg, nem megvetendő összegek. De tegyük félre 
ezt, hanem levelünk czimét igazolandók, térjünk annak 
voltaképeni tárgyára. 

Szándékunk a nm. közoktatásügyi minister által, febr. 
22-kén szétküldött körirat felett nézetünket nyilvánitani, 
már csak azon fontosságnál fogva is, melyet e köriratnak 
tulajdonitunk. Mielőtt azonban ezt tennők, röviden egybe-
foglaljuk a körirat tartalmát : „a minister ur hazánk felvi-
rágoztatása tekintetéből, a legfontosabb ügynek tartja a köz-
oktatást és minthogy ministersége óta e tekintetben nagyobb-
szerü tevékenységet kifejtett, gyakran volt alkalma tapasz-
talni, hogy ez irányban megvan a népben a tett vágy ; de 
részben természeti, majd ismét erkölcsi akadályok tolulnak 
elé, mely utóbbiak között azonban nem egy félreértésen 
alapszik, és azon hamis feltevésből származik, hogy a mi-
nisterium a felekezeti iskolákat előbb meg akarja szoritani, 
később pedig teljesen megszüntetni, miből aztán sokféle fél-
tékenység származik, és a minek egyik további következ-
ménye az, hogy a felekezetek sokszor, erkölcsi erejöket 
csaknem felülmúló buzgalmat fejtenek ki iskoláik fentar-
tása végett, még ott is, hol csekély, vagy még a jövőben is 
semmi remény sem táplálható, hogy iskoláikat, a törvény 
követelményeihez képest berendezhessék. E féltékenység 
megszüntetésére s a felekezetek megnyugtatására a minister 
ur kinyilatkoztatja, hogy a ministeriumnak nem volt aka-
rata, neki pedig soha sem szándéka, a hitfelekezetek által 
fentartani óhajtott, és a népoktatási törvény értelmében már 
berendezett, vagy a közel jövőben berendezendő népiskolá-
kat községi iskolákká átalakitani. 0 excja tökéletes meg-
nyugvást talál abban, hogyha a hitfelekezeti iskolák az 
egyházi főhatóságok kormányzása alatt, a törvény értelmé-
ben szerveztetnek. O nagyra becsüli a hitfelekezetek buz-
galmát, de azt is akarja, hogy a törvény követelményeinek 
megfeleljenek, minél fogva a felekezeteket arra figyelmez-
teti, hogy siessenek a netalán még meglevő hiányokat hely-
reütni. A körrendeletnek egy pontja pedig igy hangzik: „az 
egyház és állam ily kölcsönös közrehatása mellett, már a közel 
jövőben el lehet érni, hogy az államnak egy polgára, az egy-
háznak egy tagja sem fog oktatás nélkül felnőni." 

Az ügy fontossága, s a minister ur körrendeletén fel-
tűnő bizalmas hang követeli tőlünk,, hogy a mennyire e lap 
terjedelme engedi, mi is tüzetesebben foglalkozzunk tartal-
mával és egész őszintességgel feltárjuk ezen ügy körüli ér-
zelmeinket ; de követeli ezt azon körülmény is, hogy min-
den jövőbeni félreértésnek és súrlódásnak, csak is a baj 
forrásának őszinte feltárása vethet véget. 

Teljesen osztjuk a minister ur ebbeli nézetét, hogy a 
közoktatás ügye hazánkra nézve, ha nem is épen a legfon-
tosabb, mint mondatik, de bizonyára a legfontosabbak 
egyike. A kath. egyház legalább mindig öntudatával birt 
ezen ügy fontosságának. Nem szándékunk e tekintetben a 
külföldre hivatkozni, hazánk minden városa, minden faluja 
tanúskodik e mellett, daczára annak, hogy e nembeli tevé-

kenységének kétségtelenül mérhetlen gátokat emeltek azon 
küzdelmek, melyeket a protestantismussal vivnia kellett. E 
téreni tevékenysége nem szorítkozott egyszerűen csak az 
alsóbb tanításra, hanem felkarolta az összes nevelés és tani-
tás körét, a legalsóbbtól a legfelsőbb fokig úgyannyira, hogy 
középtanodáink, akadémiáink, egyetemünk egyedül az ő, 
minden józan, tudományos kiképeztetés iránti hajlamának 
és törekvésének köszöni létét és nélküle talán még mai napig 
sem bírnánk, vagy csak nagyon kevés tudományos intézettel. 

Örömmel constatáljuk, hogy a minister ur is nagyra 
becsüli ebbeli kifejtett törekvéseinket, mit pedig a legújabb 
időkben kormányi lapok is avval hálálnak meg, hogy ben-
nünket és egyházunkat a tudomány, és haladás ellenségei-
nek, a sötétség terjesztőinek neveznek el. De ez bennünket 
nem csüggeszt, missiónk öntudatában rendithetlenül törünk 
előre a legnagyobb félreértések, a legroszabb akaratú ráfo-
gások között is ; tudományos és szellem-nemesitő iránybani 
törekvésünket nem adjuk fel, jöjjenek bár a támadások 
akármely körből is ; — és ezt a nemzet iránti szeretetből 
teszszük igy. 

Nem kételkedünk egy perczig sem, hogy e körülmény 
nem kerülte ki a minister ur ő excja figyelmét, ki törekvé-
sünket oly nagyrabecsüli ; és hogy valóban nem kerülte ki, 
tanúskodik arról azon nyilatkozata, miszerint „erőnket 
csaknem túlhaladó törekvést fejtettünk ki." Annál megfejt-
hetetlenebb tehát, hogy az oktatásügy fejlődésének egyik 
akadályaul épen a felekezetek — értjük a katholikusoknak — 
féltékenysége jeleztetik, mely azon félreértésen alapuló fel-
tevésből származott volna, hogy a ministerium előbb meg 
akarná szoritani, később pedig megszüntetni a felekezeti, az 
az, a katholikus iskolát. 

Megvalljuk, hogy nem értjük, mikép jöhetett e két 
ellentétes passus a ministeri körrendeletbe. Ha ugyanis mi, 
erőnket csaknem túlhaladó megfeszitést vittünk végbe, oly 
czélból, hogy iskoláinkat megtarthassuk, ha oly buzgalom-
mal jártunk el, hogy ez a minister ur nagyrabecsülését is 
kiérdemelte: ugy, mikép szolgálhattak volna akadályul ré-
szünkről amaz állitólagos félreértésekből eredő feltevések ? 
Azon féltékenység ugyanis, mely e „félreértésből származó" 
feltevésnek következménye, nem csak akadályul nem szol-
gált részünkről az oktatásnak, de buzgalmunkat ellenkező-
leg megkettőztette. Tanuul hivjuk e tekintetben az elhunyt 
Eötvös bárót, volt közoktatásügyiminiatert, ki a népiskolai 
közoktatás állapotáról 1870-ben az országgyűlésnek be-
nyújtott előterjesztvényében, daczára ellenünk intézett több-
szörös, alaptalan vádjainak, kénytelen volt beismerni, hogy 
a népiskolai törvény életbeléptetése óta, sok üdvös történt a 
felekezetek részéről *), mely tekintetben mi is tekintélyes 
adatokkal szolgálhatnánk. 

Ami pedig különösen az állitólagos félreértéseket, és 
az abból származó, azon téves feltevést illeti, mintha az 
állam iskoláinkat sensim sine sensu közösekké akarta volna 
tenni, a mint e pontot illetőleg nagyrabecsülésre tart juk 
méltónak ő excja nyilatkozatát a jövőre nézve, ugy, tekin-
tettel a múltra, megfogja nekünk engedni, hogy kinyilat-
koztassuk, miszerint feltevéseink -nagyon is alaposak voltak 

*) 1. E lő t e r j e s z t é s a nép isko la i k ö z o k t a t á s á l lapotáró l . 1870. 25 
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és féltékenységünk, iskoláinkat illetőleg, félreértésből tá -
volról sem származott. Ha az Eötvös báró vezetése alatt 
levő közoktatásügyiministeriumnak nem lett volna szándé-
kában a felekezeti iskolákat elközösiteni, ugy nem tudjuk ma-
gunknak megmagyarázni, kogy ő, az országnak felelősséggel 
tartozó ministere, mikép nézkette el szó nélkül, bogy a leg-
nagyobb törvénytelenséggel, mert a törvény világos szavai 
ellenére, legnagyobbrészt nem a felekezetek mint felekezetek, 
amint pedig a törvény megkatározza, kanem a falusi, vagy 
városi tanácsok alakitották át a felekezeti iskolákat közsé-
giekké, mint az szemünk előtt, péld. Pest városában is tör-
tént ; alig tudjuk megmagyarázni magunknak, mikép történ-
ketett, hogy a tanfelügyelők, mint a ministerium kivatalos 
közegei, a legnagyobb pressiót gyakorolták a községekre 
oly irányban, hogy tanodáikat közösekké változtassák. Ezen 
eseményeket, több másokkal egyetemben a történet felje-
gyezte számunkra ugy, hogy ezekkel szemben, ha mi szivó-
san ragaszkodtunk iskoláinkhoz, legkevésbé sem mondható, 
hogy ez félreértésből történt, vagy hogy feltevésünk, misze-
rint az állam iskoláinkat lassankint közösekké tenni akarja, 
alaptalan lett volna. 

De különben is, ha az 1868. 38-ik t. czikkneka közös 
iskolák megkonositását czélzó katározatait olvassuk, ka ösz-
szevetjük azon beszédekkel, melyek e törvényczikk kozatala 
alkalmával az országházban elmondattak, ha tekintetbe 
veszszük azon általános, a közös iskolákra vonatkozó felfo-
gást, kogy az fogja majd azon tüzkelyet képezni, mely mel-
lett a felekezeti gyűlölség szeretetté olvadand fel ; ha sorba 
veszszük az országban létező közös iskolákat, melyek 99-ed 
része bizonyára katholikus iskolákból alakittatott át, vagy, 
hogy a 19-ikszázad mükifejezésével éljünk: annectáltattak, 
ha mindezt tekintetbe veszszük, ugyan ki lesz képes megme-
nekülni azon gondolattól, hogy a közoktatásügyi ministe-
riumnak valóban azon félreismerhetlen szándéka volt, kogy 
a kath. iskolákat elébb megszorítsa, később pedig teljesen 
beszüntesse ? 

Nem tagadhatjuk, hogy e nézetet, mint tényeken és 
nem félreértésen alapulót, mi is osztottuk és osztjuk még ma 
is; mert ha netalán az állam, pénz és tanitók kiányában a 
jelen perczben kénytelen is visszatartóztatni magát némileg 
a kezdett irány követésétől , mégis tagadhatatlan, hogy 
ama bizonyos közösiskolai tv. cz. még mindig létezik, s hogy 
az állam még mindig adós marad nekünk azon elégtétellel, 
hogy törvénytelenül elconfiscált iskoláinkat visszaadja. A 
minister, közegei által, a törvény végrehajtója és egyszer-
smind őre arra nézve, hogy az megtartassák, az ő köteles-
sége minden törvénytelen tettet nemcsak megakadályozni, 
de ka elkövettetett, azt megsemmisíteni is ; — ezt azonban, 
ámbár 1868 óta már az ötödik év telik el, még nem tapasz-
taltuk, a törvényellenesen elvett iskoláink, még ma is tény-
leg közösek, ami, meg lehet győződve a minister, nem képes 
ujabb Ígéretek iránt nagy bizalmat önteni belénk. 

Ha az állam, illetőleg a ministerium nem akarja, kogy 
mint mondják, félreértések származzanak, ugy mindenek-
előtt megvárjuk, hogy maga ne adjon alkalmat félreérté-
sekre és továbbá, hogy ne szavakkal, hanem tényekkel lép-
jen elő, melyek képesek legyenek bennünket meggyőzni 
arról, hogy iskola-elközösitési tervéről, mely a múltban ta-

gadhatatlanul létezett, lemondott. Azon székről, melyet a mi-
nister ur jelenleg elfoglalva tart, sok szép szó elhangzott már, 
de tények vagy nem követték, vagy ránk nézve rendesen, 
amily igazságtalanok, époly sujtók is voltak. (Vége köv.) 

fíuda, márczius derekán. W e n i n g e r a t y á n a k 
b ö j t i p r e d i k á c z i ó i . A budavári főtemplomban We-
ninger Sándor J . T. a. által, minden pénteken, délutáni négy 
órakor tartott böjti előadásokon jelen lévén, annyira meg-
katott a választott tárgynak magasztosvolta, szépsége és 
logikailag helyes bevitatása, hogy elhatározám ezen előadá-
sokból némi rövid kivonatot lcözkirré tenni. 

A tárgy, melyről az idei előadások szólanak : „Krisz-
tus istensége." 

Egy rövid, de beható bevezetés után, melyben a szó-
nok az ajtatos és nagyszámban jelenlévő közönségnek ma-
gát bemutatja, tárgyához tér át, melyet következő, a szent-
irásból vett szavakkal kezdi : 

„Ez az örök élet, kogy Téged, az egyedüli igaz Istent 
megismernek, és azt, kit küldtél — Jézus Krisztust." 
(Ján. 17, 3.) 

Az első előadásban bizonyltja szónok Krisztus isten-
ségét aunak tulajdon szavaiból ; — elősorolja az első szá-
zadoknak tévtanait, s megmutatja, miszerint a gnostikusok, 
arianuíok, nestorianusok, eutyckianusok sat. Krisztust a 
maga valóságában nem ismerték, mivel részint azt állítot-
ták, kogy ő csak ember, részint pedig azt, kogy csak Isten. 
Emliti továbbá napjainknak eme divatos jelszavát, mely 
szerint Krisztus „a legszentebb, legtisztább, a legigazság-
szeretőbb ember" ; s épen ezt használja kiinduló pontú* innak 
bebizonyítására, miszerint — valóságos Isten. 

Ez ügyben szónok következőképen já r el. „Ha valakit 
meg akarunk ismerni" — úgymond — legegyszerűbb őt 
magát meg kérdezni, mit mond maga felül. Kérdezzük 
tékát meg Krisztust s halljuk, mit mond : „En vagyok a 
világ világossága". „Mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok." — 
Krisztus világosan isteni tulajdonságokkal bírónak mutatja 
magát ; — ezen szavakkal : Előbb mint Ábrahám volt, 
„vagyok" én — nyiltan megmondja, hogy O öröktől fogva 
van, — igy tehát nem lehet csak ember, mert csupán csak 
Isten leket öröktől fogva. — Midőn Pétert kérdezi, hogy Őt 
kinek tartja ? emez igy felel : „Te vagy Krisztus, az élő 
Isten fia", s Krisztus megdicséri azért Pétert, mondván : 
„Boldog vagy Simon, János fia, mert a test és vér nem jelen-
tette ki ezt neked, hanem Atyám, ki mennyekben vagyon", 
de nemcsak megdicséri őt, kanem meg is jutalmazza, igy 
szólván kozzá : „Én is mondom neked, hogy te Péter vagy, 
és e kőszálon fogom épiteni anyaszentegyházamat, és a po-
kol kapui nem vesznek erőt rajta", továbbá oly hatalommal 
ruházta fel őt, a milyen csak Istent illetheti s a milyen kö-
vetkezőleg csak Isten adhat, mondván: „Neked adom a 
mennyek országa kulcsait; és a mit feloldandasz a földön, 
fel leszen oldozva a mennyekben is. Váljon egyszerű, közön-
séges ember adhat-e oly hatalmat valakinek ? Ha Krisztus 
nem volna Isten, elfogadhatta volna-e Péter feleletét ? Ha 
pedig, mint a legigazmondóbb, Péter állitását, hogy 0 Isten 
fia el nem utasitotta magától, — ugy következik, kogy ő 
csakugyan is Isten fia, azaz maga is Isten, épen mivel a leg-
igazmondóbb ember nem hazudhatik soka. 
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„Röviden még emlitem, mit Krisztus Nikodemusnak 
mond : „Senki sem megyen fel mennybe, hanem csak az, ki 
leszállott mennyből, t. i. az ember fia, ki mennyben vagyon". 
Igy tehát egy időben az égben és a földön is volt Krisztus ! 
Váljon, hogy lehetne ez, ha O csak ember volna és Isten 
nem ? Továbbá igy szól Nikodemushoz : „Mert ugy szerette 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adá, hogy minden, 
a ki ő benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete legyen." 
Krisztus Isten fiának nevezi magát ! Mondhatná-e ezt 
Krisztus, ha nem volna ekként ? Soha ! — Mint legtisztább 
legtökéletesebb és legigazmondóbb ember nem hazudhatik ! 

Ekkép folytatja szónok előadását, s Krisztus tulajdon 
szavaiból bebizonyítja annak istenségét. 

Sok volna még hátra, de szándékom csak egy igen rö-
vid kivonatot szerkeszteni ; ennek folytán tehát áttérek a 
második előadásra, melyen a közönség lehető még nagyobb 
számban jelentkezett s szónok minden szavait a legnagyobb 
ajtatossággal, a legmegfeszitettebb figyelemmel kisérte ; de 
arról à következő tudósitásban. (Folyt, köv.) 

Konstantinápoljj. A m i n i s t e r v á l s á g és az 
ö r m é n y k é r d é s közt mégis csak vau némi összefüggés. 
Rusdi-pasa, az örmény szakadároknak leghevesebb pártfo-
gója és Kupelian, ugyanazoknak feje és zászlóvivője egy-
időben kegyvesztettekké lőnek az udvar előtt. Érdekes, hogy 
Rusdi-pasa bukásának legközelebbi okát, egy az örmény 
szakadárok érdekében, a katholikus kórház betegein el-
követett ember tel enség képezte. Ezen kórháznak elöljáró-
sága ugyanis huzamosb idő óta állhatatosan vonakodik, Ku-
pelian kezéből a húsra s kenyérre szóló, szokásos utalvá-
nyokat elfogadni. Ezt panaszképen meghallván Rusdi, s kö-
vetkező, kegyetlen szót mondta : „Nem bánom, lia a betegek 
nem akarnak nekem engedelmeskedni, hát haljanak meg 
éhen !" Ez tudomására esett a sultánnak, ki Rusdinak, a 
katholikusok elleni fanatikus gyűlöletét soha sem helyeselte, 
s ez képezte a döntő okot annak elbocsátására. 

A kiközösített Kupeliánt illetőleg a következő eset 
eléggé bizonyitja, miszerint híveinek száma koránt sem 
akkora, hogy az egész mozgalom c tekintetből akár csak a 
legkisebb figyelmét is megérdemelné. Gyertyaszentelő nap-
ján aranyszájú szent János templomában misézett. Szeretett 
volna ugyan a régi patriarchalis, Stssmi Salvatoris in Ga-
lata czimü főegyházban a napi szertartásokat végezni, sőt 
néhány híve kísérletet is tett, a kérdéses templomot erőszak-
kal elfoglalni ; de a hü katholikusok oly imponáló magatar-
tást vettek, hogy a szakadárok re infecta odább álltak, s 
beérték azzal, hogy főnökük, mint mondók, szent Chryso-
stomus templomában sacrilege misézhetett, összesen 73 asz-
szony és 115 férfi jelenlétében, kik közül, mint szemtanuk 
hitelesen állítják, nem egy török hitű is volt. Ennyi hive 
van eme schismának az örmény nemzetben ! 

IRODALOM. ' 
21. Megjelent és beküldetett: „Orosz Szellem", népies 

elbeszélés, irta Bolanden Konrád. Ford. Dvorzsák J. és 
Kremmer A. Pécsett, 1873. k. 8., 56 1.; ára 20 kr. Egyút-
tal a következő sorok közlésére kérettünk fel, melyek 
ugyan-e munkácskának előszavát képezik. 

„Az irodalom minden ágában képviselve látjuk e tö-
rekvést : mindazt, a mit az egyház létesített vagy fentart, 
gáncsolni, s mindazt, mi ezen intézmény körén kivül esik — 
egekig magasztalni. Itt a materialismus életrevalósága, ott 
a rationalismus fensége, máshol meg a szabadkőművesség 
boldogító hatása, de még a communismus s az internationa-
listák működése is mint felvilágosodott századunk nagy-
szerű vívmányai szerepelnek ; míg az egyháznak századok 
ítéletét kiállott intézményei a guny tárgyává téve, helyte-
len oldalról s roszakarólag vannak ismertetve, csak azért, 
hogy az egyházat, mely nyiltan hirdeti korunk eszméinek 
minden tekintetben káros befolyását az álladalomra, — 
gyűlöltté tegyék ; hogy nem levén, mi a mindeneket magá-
val ragadó korszellemet feltartsa, minél előbb juthassanak 
lélekgyilkos szándékuk kivitelére 

Ily körülmények kőzt az egyház folytonosan a védő 
Szerepet viszi ; hü fiai felkelnek a sértett anya védelmére, s 
míg tudósaink a „tudományos" munkákat czáfolják meg, 
addig a szépirodalom katholikus érzelmű muukálói e térre 
is átviszik az egyház védelmét, midőn az elleneink hason 
munkáiban a gúnynak kitett intézményeinket helyes oldal-
ról ismertetik meg, és igy a kebelbe netán beszivárgott hely-
telen előítéleteket kiirtani, s az egyházunk iránt tiszteletet 
gerjeszteni törekszenek. 

A pécsi nagyobb papnövelde, sz. Pálról nevezett magy. 
egyh. irodalmi iskolája, időnkint fordított s kiadott az egy-
házat, s intézményeit részben védő, részben helyesen ismer-
tető munkákat. Igy jelent meg 1866-ban B. Ketteler Vil-
mos, mainzi püspöknek „Lehet-e hivő keresztény szabad-
kőműves?" cz. tudományos munkája; ára 40 kr. Bolanden-
nak 1869-ben „Felvilágosultak", (ára diszkötésben 2 ft. 50 
kr.) s 1871-ben „Barbarossa" czimü két kötetes regényei, 
(leszáll, ára 1 ft . 50 kr.) ; s minthogy a társulat meggyőző-
dése szerint, az ily fajú mü legalkalmasabb eszköz a tudo-
mányos munkát nem olvasó osztály kebléből az egyház 
ellen, a szépirodalomban elhintett konkolyt kiirtani, s he-
lyébe a keresztény szellemet beoltani, Hahn-Hahn Ida grófnő 
legszebb, legvonzóbb müvét „Peregrin" czimü regényét, 
magyarra forditá, hogy azt kiadja ; de mit — fájdalom ! — 
a beérkezett előfizetők csekély száma miatt, ígért időben 
nem eszközölhet ; azonban legyen szabad reményleni, hogy 
azért egész munkánk dugába nem dől, s a valódi szépiro-
dalom némeskeblü pártfogói lehetővé teendik megjelenését. 
Előfizetési ára a három kötetnek 2 forint. (Azon esetre, ha a 
dolgozat ki nem adathatnék t. előfizetőink netán beküldött 
pénzét tisztelettel visszaküldjük.) 

Hogy a jelzett czél némileg is eléressék, Bolandennak 
e korszerű elbeszélését bocsátjuk közre, s ha csak egy, ed-
digelé az egyház intézményeit elfogultan gáncsoló s az uj 
intézményeket minden tekintet nélkül elfogadó olvasó helye-
sebb nézetre jő az egyház iránt, csekély fáradságunk bőven 
meg van jutalmazva. Pécs, február 6.1873. Dvorzsák János, 
társulati h. elnök. 

22. Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája megrendelési felhívást bocsát szét, Laicus Fülöpnek 
„Szabadelvű Szólamok" czimü, általa fordított, müvére. E 
müvet a benne foglalt kérdések korszerűsége, az érvek szi-
lárdsága, élénk, világos és érdekes előadása jellemzik ; azért 
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e könyvet, jeles tulajdonaiért, bátran ajánlhatjuk a tisztelt 
olvasó közönség figyelmébe. 

A 10—11 ivre terjedő munka előfizetési, illetőleg meg-
rendelési ára 60 kr. o. é. A mü ez évi májushó közepén fog 
megjelenni. 

Gyűjtőknek 10 megrendelt példa után tiszteletpél-
dány jár. 

VEGYESEK. 
— Braunsbergben, a hirhedt Michelisnek hazájában, a 

kormány még egy másik ókatliolikus papot is pártfogolt, 
Treibelt, az ottani tanitóképezdének igazgatóját, kit a püs-
pöknek minden kérései s sürgetései daczára is ezen állomásá-
ban nem csak megtartott, hanem az intézetnek növendékeit 
elbocsátás büntetése alatt arra is kényszeritette, hogy val-
lástani előadásait látogassák. E tekintetben már most leg-
újabban változás történt, a mennyiben az igazgató márczius 
elején kénytelen volt, ministeri leirat következtében azt tu-
datni a növendékekkel, miszerint ezentúl tetszésökre van 
bizva : akarják-e előadásait hallgatni vagy sem. Legnagyobb 
részök rögtön oda hagyta a tantermet. 

.— Az öreg Vilmos, ugy látszik, nem csak alattvalói 
előtt avancirozott, midőn királyból császárrá lett, hanem az 
Üristen előtt is ; mert a porosz protestáns agendának leg-
újabb, hivatalos kiadásában, az uralkodóérti imának eddig 
igy hangzott, ezen szavai helyett : „áldd meg Isten királyun-
kat, a te szolgádat", most ez tétetett : áldd meg Isten a csá-
szárt, a mi urunkat." 

— Friedberg tanár, az uj vallási törvények tárgyában 
nyilt levelet intézett Ketteler püspökhez, melyről a liberális 
német lapok azt mondják, hogy „példás gorombaságu." 
Milyen az ügy, olyan, természetesen az érvelés is. 

— A porosz kormány legújabban azt rendelte el, hogy 
a lengyel iskolákban a vallástan is kizárólagosan német 
nyelven adassék elő. Ennek ellenében a poseni s gneseni ér-
sek, Ledochowsky, gróf egy márczius 2-áról kelt köriratban 
a vallástanitókat oda utasította, hogy a vallástanítás az al-
sóbb hat osztályban a tanulók anyanyelvén, s csak a 7-dik-
ben és 8-dikban, kizárólagosan német nyelven tartassék. Ez 
az egyedüli természetes s egyszersmind észszerű eljárás is ; 
mert a vallástan nem arra való, hogy a lengyel gyermekek 
németül tanuljanak ; előadni pedig azt oly nyelven, melyet 
a tanulók nem értenek, azonos a katholikus hittan-tanitás-
nak megtiltásával; mert ezen rendszabály kizárólagosan 
csak a lengyel katholikus gyermekeket sújtja. De a porosz 
kormánynak még más czélja is volt, midőn e rendeletet kibo-
csátotta ; az t. i. az egyháznak előrelátható felszólalásában 
ujabb érvet nyerni a Falk-féle törvényjavaslatok mellett, 
mely elvet Roon a felsőház előtt már csakugyan fel is hasz-
nált. Egyúttal pedig azt is halljuk, hogy a poseni érsek 
fentemiitett rendelete miatt perbe fogatik, maga a kör-
rendelet pedig valamennyi czimzettől rendőrségileg elko-
boztatott. 

— A németalföldi kormány lépéseket tesz, hogy Lu-
xenburg külön püspökséggé emeltessék. E kis tartománynak 
katholikusai régebben a namuri megyéhez tartoztak, melytől 
azonban későbben, politikai események következtében el-
szakasztattak. Jelenleg ott apostoli vicariatus van, melyet 
XVI. Gergely pápa, 1840-i junius 2-áról kelt breve által 
megalapitott. E vicariatusnak most már püspökséggé emelése 
valószínűleg meg fog történni, mert alig hihető, hogy a kor-
mány ebbeli saját kívánságának teljesülését oly feltételek-

nek szabása által fogná maga megakadályozni, melyeket 
Róma el nem fogadhat. 

— Az aargaui kormány e napokban egy ily feliratú 
levelet intézett Lachat püspöknek egyházmegyei hivatalá-
hoz : „A volt baseli püspök irodájának, Solothurnban." Az 
emiitett hivatal azonban, feltöretlenül küldvén vissza a leve-
let, hátára ezen jegyzetet tette: „Solotliurnban ily iroda 
nem létezik." 

— A népmozgalom Lachat püspök érdekében mindin-
kább szélesbedik. Solothuniban 6330, Bernben 10414 s Thur-
gauban 4300, politikailag szavazóképes polgár, közös felira-
tot irtak alá, melyben a kormánynak ez ügybeni eljárása 
ellen tiltakoznak, s a hirhedt, solothurni értekezlet határo-
zatainak megsemmisítését követelik. 

— Nmlgu Fogarassy Mihály, erdélyi püspök ő excja a 
szászfalvai r. kath. iskola felépitésére 100 ftot adományozott. 

— A porosz uj vallásügyi törvények most a felsőház 
elé kerültek. Ott maga Bismark és Roon, a ministerelnök, 
keltek védelmökre. Az első egy eléggé hoszu, de époly si-
lány beszédet tartott, mely azon állításban culminált, hogy 
a papság még a pogány ókorban is az állam ellen küzdött, s 
hogy tüzetesen a pápaság oly felelmes politikai hatalom, 
mely ellen az állam soha sem biztosithatja magát eléggé. E 
beszéd csakugyan egyike a leggyengébbeknek, melyeket 
Bismark valaha tartott ; ferdítéseknek és elavult szólamok-
nak tarka zagyvaléka. 

— A németalföldi püspöki kar Utrechtből, február 
20-áról kelt, részvétiratot intézett a német püspöki karhoz, 
melyben örömét a német hittestvéreknek eddigi bátor ma-
goktartása felett, s ama reményt fejezi ki, hogy a híveknek 
imái mindent jobbra fognak forditani. 

— Azon kantonok közt, melyek egyliázilag a baseli 
megyéhez tartoznak, hallomás szerint alkudozások folynak, 
melyeknek czélja az lenne, Lachat püspököt s Duret kanono-
kot, a püspöki irodának igazgatóját kiutasítani. 

— Billet, chamberyi érsek, ki e hó elején meghalálo-
zott, a 98. bibornok, ki IX. Piusnak pápává választatása óta 
meghalt. 1861-iki szept. 27-e óta bibornok volt, tit. sti Ale-
xis. Halálával a 26-dik bíbornoki hely ürült meg. 

— Michelis eddig háromszor misézett Konstanczbau, a 
harmadik miséjén hét szál „ajtatos" volt jelen. 

— Az elszaszi káptalan és papság feliratot intézett a 
császárhoz, a Falk-féle törvények ellen. Kár a póstabérért. 

— Az amerikai püspöki kar szintén részvétteljes átira-
tot intézett a német püspökökhez. Van ez igen erélyesen fo-
galmazott iratban két hely, melyet a német lapok „tekintettel 
az államügyészre" uem mernek közölni. 

Szerkesztői üzenetek. 
V. I. Igen ! igen ! hogy is ne ? hisz régen várok ilyféle dolgozatot, 

mely napjaink emez égető kérdését tárgyalná. Ha április végéig is elma-
rad, nem tesz semmit, de sokl-.al későbbre ne. Mig levelet írnék, előleges 
köszönetemet ez uton. 

„Észrevétel a ,papvándorlás' ezimü czikkre." Nem közölhetem 
mert több, nézetem szerint helytelen érv mellett, a tetem s kisebbségben 
lévő helyesek is nagyon pongyolán vannak előadva. Ezzel feleltem ama 
másik észrevételére is Ntdőségednek, miszerint ; a ,Religio' közöl talán 
csak oly nézeteket is, melyek az övével nem mindenben megegyeznek,'1 

— mely elvnek különben, őszintén mondva, amúgy általánosságban épen 
nem vagyok nagy barátja, minthogy annak nem ritkán az a következ-
ménye, hogy a lapokban is ugyanaz az amabilis confusio uralkodik, melv 
az illető szerkesztők fejét jellem/i. Hogy azért köztünk szent a békesség t 

legalább részemről, az természetes. Kéziratokat semmiféle szerkesztőség 
nem szokott visszaadni. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre Helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, márcz. 22. 84. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Főméltóságu s Főtisztelendő Simor J á -
nos Ö Hgének megnyitó beszéde. — A napi sajtó szerepe 
helyzetünk s teendőink körül. — Egykázi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Főméltóságu s Főtisztelendő 

S i m o r J á n o s 
Esztergomi Érseknek, Magyarország Herczegprimásának 

megnyitó beszéde 

a Szent-Istváa-Társulat XXI. nagygyűlése alkalmával. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
Szivesen bevallom, évről évre nagyobb öröm-

mel foglalom el e széket, hogy a Szent-István-tár-
sulat munkás tagjai s pártfogói diszes koszorújának 
körében az évi nagygyűlést megnyissam s magam, 
és püspöktársaim nevében legőszintébb elismerése-
met kifejezzem a tevékenység ama folyton emel-
kedő fényes sikere és terjedelme felett, minőt hiva-
tásához képest e társulat keletkezése óta, de főleg a 
legújabb években felmutatni képes, és pedig azon 
a téren, mely mindig, de különösen ez idő szerint 
legfontosabb, t. i. a keresztény és nemzeti művelődés 
alapjainak s eszközeinek terjesztése körül. 

Mellőzöm a részleteket, mert az alelnöki s 
igazgatói hivatalos jelentésekből a tisztelt nagygyű-
lés amugyis kimerítő, örvendetes képét nyerendi az 
eddigi kielégítő eredménynek. 

Valóban vigasztaló öntudattal tekinthetnek 
vissza művökre azon lelkes férfiak, kik ezen intéze-
tünk első eszméjét s kifejlesztését dajkál ták. 

A dicső név, melynek paizsa alá elég nehéz 
körülmények közt üdvös eszméjöket helyezék, a vál-
lalatnak nemcsak díszt kölcsönözött, nemcsak értel-
met adott^ de részvétet is biztosított. 

Mert e tervnek hallatára, mely vallásos zászló 
alatt nyitott ama lehangoló években gyülpontot a 
hazafias munkásságnak, minden elfogulatlan előtt 
ismét egyszerre világossá lőn, hogy a magyar 

nemzet állami léte s társadalmi boldogulása csak 
azon erős és megdönthetetlen alapon biztositható, 
a melyen első szent királyunk a magyar birodal-
mat felépité, s melyen az nyolcz évszázadon ke-
resztül a legnagyobb viharok és viszontagságok 
közt nemcsak fenntartotta magát, hanem fejlődésé-
ben, egy szebb jövőnek folyvást több biztositékát 
tünteté fel. 

A korona, törvény, és szabadság valának ezen 
alap lényeges alkatrészei ; — de a keresztény val-
lás és keresztény erkölcs varázsereje volt azon pó-
tolhatatlan hatalom, mely mindezen alkatrészeket 
szétbonthatatlan egészszé forrasztotta, s mely a 
koronának, törvénynek s szabadságnak szentséget, s 
minden fegyvernél biztosb sérthetetlenséget szerzett, 
— de egyszersmind a visszaélés ellen azoknak min-
den i rányban józan határ t is szabott. 

Ez üdvös befolyás alatt fejlődött ki ősi alkot-
mányunk, mely az egyházat, mint az állam nélkü-
lözhetlen frigyesét, mint nemzeti létünk nemtőjét, 
s közművelődésünk első da jká já t tisztelte, s mely 
annak gondos tevékenységét annál szélesb téren, s 
annál örömostebb támogatta, minthogy az állam és 
egyház eme, mondhatnám : testvéries közremunkálá-
sából fakadtak a magyar nemzet legszebb s legter-
mékenyebb polgári és társadalmi erényei, a haza-
szeretett, az áldozatkészség, az önkormányzati ösz-
tönből folyó ama lelkesültség a közügyekért, mely 
testületeket és egyes hazafiakat a közjó előmozdítá-
sában, s a műveltség és jólét forrásainak megszer-
zésében az állammal való vetélkedésre buzditott. 

S minden kérkedés nélkül, komoly önérzettel 
á l l i that juk, hogy az egyház nemzeti közéletünk 
ama törekvéseiben, melyek akár a haza szellemi s 
anyagi felvirágoztatására, akár társadalmi sebei 
gyógyítására szolgáltak, — szóval és tettel, példá-
jával s áldozataival mindig előre ment. 

És e törekvés századokon át szintannyi mél-
24 
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tánylásnak mint sikernek örvendett, s az egyház 
üdvös működésében nemcsak alkotmányos kitün-
tetés által buzdit tatot t , hanem messzelátó fejedel-
mek s világi honfiak rokonczélu alapitványai által 
képessé is tétetett a művelődés forrásait ország-
szerte sokszorozni. 

S innét következett, hogy Nagy-Britanniát 
kivéve, alig lehet az európai szárazföldön országot 
felmutatni, hol a nemzeti közszellemet átható val-
lásos érzület, s magán hazafiúi áldozatkészség, az 
állam terlieltetése nélkül, nemcsak humanitási in-
tézeteket, hanem az egyetemen kivül annyi akadé-
miát, lyceumot s gymnasiumot alapitott volna, 
mint amennyinek hazánkkathol ikusai örvendenek. 

E tünemény egyik megbecsülhetetlen szülöttje 
azon öncselekvési s önkormányzási haj lamnak, me-
lyet a lkotmányunk fejlesztett, ápolt, s mely a ke-
resztény erkölcsök emlőin felnevelt nemzeti köz-
szellemet és hazafiságot az állami közczélok javára, 
ná lunk nagyobb mértékben mint bá rho l , meg-
termékenyitette, s mondhat juk, a legújabb időkig 
az önkénytes áldozatok kimeríthetetlen forrásává 
avatta. 

Őseink e nagy nemzeti erény s vallásos hon-
szeretet megmérhetetlen becsét s állami és társa-
dalmi jótékonyságát felfogták, s hogy azt az utó-
maradékban is megőrizzék, hozták a többi közt ama 
sarkalatos törvényt is, mely a közszabadság kívá-
nalmához képest a különböző vallásfelekezetek ala-
pitványait a törvény különös oltalma alá helyezé, 
s ez által egyszersmind a katholikusok önrendelke-
zési jogát szintúgy, mint más felekezetekét ünnepé-
lyesen elismerte. 

Erős hitem az, hogy e törvény által szentesitett, 
nyolcz évszázadon keresztül soha kétségbe nem 
vont, s apostoli királyaink által koronázási eskü-
vel is biztositott jogot, mint a polgári és vallási 
szabadság közös corolláriumát hazánkban minden 
hű katholikus, egyesült erővel fogja örökké védel-
mezni, s kiváltképen fog hozzá ragaszkodni azon, 
hozzánk is szivárogni kezdő, idegen eszme-áramlat 
ellenében, mely az elméket az állami mindenható-
ság hamis elméletével csábitja, mely a véletlen 
statushatalom változó czéljain s szeszélyein kivül, 
egyéb jogot és érdeket nem ismer, s mely diadalmas-
ködhatásának egyik főfeltételét nem ok nélkül tűzte 
ki azon törekvésben, hogy mindenekelőtt a katho-
lika egyházat nyűgözhesse le, s e végett annak egy-
ségét és függetlenségét ingathassa meg, mert ezen 

egyház az, mely a földön ugy, mint az égben más 
Mindenhatót, mint az Istent el nem ismer, s el nem 
fogad, inert ezen egyház az, mely az állami min-
denhatóság két úttörőjének, a rationalismusnak s 
materialismusnak pogányositó irányzatai ellenében 
a keresztény tanokat, és civilisatiót az emberiség 
számára megmenti s fenntart ja, — s mert ezen egy-
ház végre az, mely szent küldetésénél fogva, hit- és 
erkölcstanaival, az emberiségnek nem csak az örök 
boldogság ú t já t kijelöli, hanem egyszersmind az 
állami és társadalmi lét és haladás sarkalapjait , a 
törvényes hatalmi tekintély és egyéni szabadság 
elvét őrzi, s üdvös összhangzásban tar t ja . 

A küzdelemben tehát, mely az u j áramlattal 
szemben, a gyászos pusztítások daczára, melyeket 
másutt okozott, tán reánk is vár, első sorban ugyan 
az egyház, de e mögött az állam is, a társadalom 
minden fenntartó elemei, az egyéni, családi és tu-
lajdon-jog, az ősi hagyomány, a nemzeti genius, a 
civilisatio, az önkormányzat, a valódi szabadság, 
— s még az apostoli korona szentsége is, mind mind 
támadással vannak fenyegetve. 

Az önvédelmi kényszerülésben tehát, ha az csak-
ugyan reánk lenne mérve, méltán számithatnánk 
mindazok rokonszenvére és segélyére, kik a veszélyt 
sejteni képesek, mely az állami mindenhatóság el-
mélete mögött lappang; — a társadalmi béke, s 
vallási szabadságnak legfontosabb biztositékai ellen. 
Bármily viszontagságok lennének is számunkra fenn-
tar tva , azon megnyugtató biztosítást adhat juk, hogy 
egyházunk soha egy pillanatig sem leend hűtelen 
azon magasztos küldetéshez, melyet első szent ki-
rá lyunk óta, a magyar birodalom fényének s ere-
jének, s a magyar nemzet erkölcsi nagyságának s 
fennmaradásának biztositása körül teljesiteni min-
dig hiven igyekezett. (Élénk helyeslés.) 

Bizzunk tehát ügyünk szentségében, és bíz-
zunk mindenek felett Istenben, ki szent Ígérete sze-
rint, egyházát soha el nem hagyja , s az emberisé-
get bármily fény mázsál borított barbár sötétségbe, 
és szolgaságba visszasülyedni nem engedheti. 

Bizzunk továbbá a keresztény vallás törhetet-
len erejében, s azon egyházi egység és solidaritás 
hatalmában, mely kétszáz millió katholikust ugyan-
azon czélra, ugyanazon szent kötelembén egyesit 
imára és cselekvésre, hogy a föld minden részé-
benőszintén csatlakozva anyaszentegyházunk dicső 
fejéhez, Krisztus Urunk földi helytartójához, IX. 
Pius pápa szentatyánkhoz, ki a legnagyobb üldöz-
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tetések s fosztogattatás közt, megingathatlan mél-
tósággal , bölcsességgel és szilárdsággal kormá-
nyozza ostromlott sziklájái-ól az egyliáz hajóját , 
— mindnyájan szent hitegységben sorakozzunk, s 
vértezzük fel magunkat vallási hűséggel, kitartás-
sal s igazi hazaszeretettel. (Lelkesült helyeslés.) 

Mindenkinek kimutatja saját helyzete és ereje 
teendőjét, s a Szent-István-társulatnak is ki van je-
lölve feladata, melyet neki az egyház, elidegenithet-
len tanitói és nevelői jogának terén, a keresztény 
civilisatió áldott mezején átengedett. 

Az eddigi buzditó eredmény után nem kíván-
hatunk egyebet, mint azt, hogy áldásos működésé-
ben ez eddigi arányban haladjon, — s hogy már 
tavai kifejezett óhajtásom kapcsában, mielőbb elér-
jük azt, miszerint nemcsak az elemi, hanem a felsőbb 
iskolák számára is a szükséges tankönyveket, a tu-
dománynyal lépést tartva, a hasznos ismeretek min-
den ágából szolgáltathassa a tanulóknak és olvasók-
nak, s hogy e könyveket mielőbb saját nyomdájá-
ban adhassa ki. 

Nagyon örvendetes, hogy társulatunk az isko-
lákat már a magyar történelem kézi könyvének 
birtokához is jutatja, s azért most azon további óhaj-
tásom lenne, ha a tisztelt társulat oly magyar geo-
graphiai kézikönyv szerkesztését rendelné el, mely-
ben az egyes helyiratok ugy készíttetnének, hogy 
azokban hazánk történetének legfontosb eseményei s 
különösen a kath. egyház történetére s jelen állapot-
jára vonatkozó, hiteles adatok feljegyezve legyenek. 

Ha a tisztelt nagygyűlés e javaslatot magáévá 
tenné, — részemről a pályázat jutalmához száz da-
rab arany nyal szívesen járulnék. (Viharos éljenzés.J 

S most már azon ponton állok, hogy a tisztelt 
nagygyűlés tanácskozásait megnyissam; — mielőtt 
azonban ezt tenném, még egy kedves kötelességet kell 
teljesitenem, ugy a társulat, mint magam és püspök-
társaim nevében forró köszönetet mondva intézetünk 
ké t buzgó s érdemekben gazdag elnökének, gr. Ká-
rolyi István és gr. Cziráky János, ő nagyméltósá-
gaiknak, kik a közélet egyéb bokros teendői mellett 
sem sajnálták drága idejüket s gondjaikat társula-
tunk érdekeiüknek előmozdítására fordítani, s buzgó 
részvétük s bölcs vezérletük által az örvendetes ha-
ladást biztosítani, melylyel ma társulatunk a tisztelt 
nagygyűlésnek elébe lép'. 

tr 

O nagy méltóságaik ismert szerénységüknél 
fogva kétségkivül saját öntudatukban keresik és ta-
lálják legfőbb jutalmukat; de ez nem ment fel ben-
nünket azon édes kötelesség alól, hogy a társulat 

mélyen érzett háláját ismételve ünnepélyesen ki ne 
jelentsük, s ezen tartozásunkat jegyzőkönyvileg is 
örökítve, az Egek Urát kérjük, miszerint vallásos ér-
zelmeiket, s lelkes fáradozásaikat még késő unokáik-
ban is jutalmazza ! 

A nagygyűlést ezennel megnyitom. (Hoszan-
tartó éljenzés.) 

A napi sajtó szerepe helyzetünk s teen-
dőink körül. 

Valamint minden nemzetnél ugy minden kor-
szakban is bizonyos, mégpedig majd előnyös, majd 
hátrányos sajátszerűségekkel találkozunk. E sza-
bály alól természetesen mi sem képezünk kivételt. 

A többit mellőzve e helyütt csak egy ily sa-
játszerűség iránt kivánunk figyelmeztetni, még pe-
dig épen egy oly pont s mai nap leginkább fontos 
egy tényező, t. i. a szabad s különösen a napi-sajtó 
körül, melyet kivált jelen századunk nevelt s avan-
ciroztatott általános nagyhatalommá, a mondan-
dókból egyszersmind néhány tanulságot s reflexiót 
is levonva, katholikus érdekeinket s teendőinket 
illetőleg. 

A szabad sajtó a mai világ azon fő-imperatora, 
kinek akarva, nem akarva, kormányok és fejedel-
mek, Vilmos császárt sem véve ki, bizonyos érte-
lemben engedelmes, szolgálatkész vasalljai lenni 
kényszerülnek; mert hiszen, tudják és érzik, hogy 
a souverain hatalomnak, az 1789-iki vivmányos 
elvek egyik dogmája szerinti alapelemeit és titkos 
tanácsosait, a szabadkőművesek által felnevelt, prae-
parált s betanított törzshordnokait ő, a dicső, han-
golja, a hogy neki tetszik, mint valami zongorát 
— majd azt mondtuk plebiscitum — accord-húr-
jait, legalább ott, hol a hangoló kulcs az ő kezébe 
került . 

Csak az a baj , hogy míg a régi imperatokról a 
krónika azt tanúsít ja, miszerint ezek az emberiség 
testi lelki igaz javára a „Devotus sanctae Ecclesiae 
defensor humilisque adjutor," védnöki tisztét visel-
hetni, a „Concordia Sacerdotium inter et Imperium" 
eszközlői s fentartói lehetni, legnagyobb büszkesé-
göknek tar tot ták : addig ez az u j fő-imperator épen 
az ellenkezőt t a r t ja modern népboldogító, dicső 
főfeladatának. S azért persze nem is csoda, hogy az 
u jabb aera-szülte, alat tas sub-imperatorok is, pél-
dául az alattomosan ravasz szerepét már lejátszott, 
plebiscitumos, I I I . Napoleon, kit a boldog Italia 
Uni tà dicső müve tett ha lha ta t l anná , vagy a 
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most nem tudni meddig, de már nyilt sisakkal is 
szerepelni merő, bismarkos Vilmos császár, vagy 
mint alsóbb vasall, Victor Manó, mindent hűsége-
sen utánoztak, utánoznak, vagy plane utánozni 
kényszerülnek is. 

A fő-imperatornakkormány-organumai, titkos 
főtanácsosai, a szabadkőművesség különféle tarka 
lovagrendjei s ennek ismét commune-militiája, az 
öklös internationale, mely tudvalevőleg ugy is tud 
szerepelni, mint szerepelt 1871-ben Párisban, és oly 
helyeken szeret különösen, hol minden már o ly . 
bomló stadiumba lépett, mint például jelenleg Spa-
nyolhonban, hova Amadeo bukása után azonnal el 
is siettek London, Brüssel s Grenf internatinonal 
főnökei, recognoscirozni a tényálladékokat. Csodál-
juk, hogy Helfy Ignácz is a „magyar" képviselő-
házban tett minapi lelkes, spanyol contestatiójaután 
azonnal körükbe nem sietett. 

Igen az átalános uralomra jutott istentelen s 
egyházellenes sajtó ; az elvallástalanitó szabadkő-
műves üzelmek, s a jogtipró internationalénak fe-
nyegető pressiója, corruptiója s vad ereje, ezek képe-
zik ama hármas, kölcsönös és intim szövetséget s 
nőttön növő nagyhata lmat , mely századunk valódi 
Antikrisztusa ; e hatalmas három tényező mainap a 
pokol azon kapui, melyek ugyan soha sem veen-
denek erőt a bármennyire is elnyomott egyetemes 
egyházon, gyúj t sák fel bár, vagy repitsék légbe 
sz. Péter basilikáját a Vaticánnal együtt , — de 
igenis, vehetnek erőt, egyes országok s nemzetek 
egyházain s hozzá teszszük : experientia docente, még 
inkább trónjain. Elég előjel erre az igazság, az er-
kölcs, a jog s tekintély ellenében már is minden 
nehézség nélkül vakmerően szereplő hazugság, 
hajmeresztő elvetemtiltség, fokozott corruptio, a 
„fait accompli"-k, a befejezett tények logikájának 
kérlelhetlen ököljoga s a modern szabadság, vagy 
jobban mondva, szabadosság czégére alatti , isten-
telen féktelenség minden ellen, a mi katholikum. 

De hagyjunk fel e különben komoly figyelemre 
méltó, általános rémképek tovább ecsetelésével, 
tér jünk vissza tulajdonképi tárgyunkhoz és lássuk, 
valljon korunk jelzett e három, dicsőséges Herosz-
t ra t ja közül a sajtó minő különös szerepet játszik s 
minő állást foglal el mi nálunk. 

Eddigi reflexióinkban a sajtó összes ágait tar-
to t tuk szemünk előtt, ezentúl különös tekintettel 
leszünk a nálunk most, az átmenetek, reformok, 
ujjáalkotások e jelen korszakában természetesen 
leginkább szereplő, napi-sajtó- s hírlapirodalomra, 

még pedig kivált az úgynevezett közvéleményre 
való vonatkozásaiban, a mennyiben épen e jelszó 
„közvélemény," „közhangulat" az, mely alkotmányos 
országban a polgári s bizonyos értelemben az egy-
házi reorganizátiók s reformok közepett, döntő sze-
repet játszani szokott ; teendjük pedig ezt annál is 

/ 

inkább, mert teljesen igaza van a „Magyar Állam" 
f. é. február 23-iki számában czikkezőnek, *) mi-
szerint „az ostrom, melyet évek óta viv ellenünk a 
sajtó, még a kormányzat i lapok is . . . " a többi 
elősorolt tényekkel együtt „mindannyi jelei annak, 
hogy bizony a katholikus ügy hazánkban is ül-
döztetik." 

Tagadhatat lan tény, hogy különös körülmé-
nyeknél fogva a napi sajtó úgynevezett nagyha-
talmi állása, kivált a katholika egyházi érdekek 
ellenében, sehol sincs biztositva annyira, s befo-
lyása sehol sincs termékenyebb, mint épen miná-
lunk, hol fájdalom, nem a kellőleg tájékozott, józan 
belátás, benső meggyőződés s megfontolás itél, ha-
nem a mesterségesen félrevezetett s felizgatott elfo-
gultaknak kiskorú vak szenvedélye. Nagykorú sza-
badság és szenvedélyfékező katholikus vallásnak s 
az egyház intézményeinek folytonos szabadkőmü-
vesies „vogelfrei" kigunyolása mellett tör elő a 
számára ásott mederbe s árad szét a hova s a mely 
örvény felé tereltetik, a hazugság, elferdités és rá-
fogásnak nyomtatott betiije szerint, melyre aztán 
more patrio a közönség jó nagy kalendáriumos 
része minden discretio nélkül már csak azért is rá-
esküszik, mert hát nyomtatva vagyon. 

Hogy a pártérdek s a felekezeti pártszenvedély 
ily körülmények közt épen nálunk űzheti kénye-
kedve szerint szabadon és sikeresen, közvetve a 
nagy tömegnek még nem olvasó rétegeiben is becs-
telen já tékai t ; könnyen festheti falra az ördögöt 
ott, a hol s mikor legalább pillanatig czélra vezet ; 
könnyen csinál, a mint épen kell, úgynevezett köz-
hangulatot , közvéleményt, és hogy ennélfogva 
könnyen arathat ott is, hol más szántott-vetett ; az 
nagyon is természetes. 

De nem kevésbé világos ezek után az is, misze-
rint az ily mesterségesen létesített hangulat még 
korántsem a valódi, benső vagy épen megrögzett 
corruptiónak kifolyása: sőt e tekintetben bátran 
merjük hangsúlyozni, hogy a mennyivel nagyobb 
nálunk a félrevezetettek száma, annyival viszont 
csekélyebb a valódi corruptio terjedelme mindeddig, 

*) „Minő magatartást tanuljunk mi, Magyarország ka-
tkolikusai, IX. Pius dicső magatartásából?" 
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különösen a nép rétegeiben ; és azért mellesleg hoz-
záteszszük, — sehol sem lenne oly nagy bün, mint 
nálunk, a népnevelés és oktatás vignsztos terrénu-
mán tevékenyen nem állni résen ! S e szempontból 
csak örülhetünk s gratulálhatunk Trefort minister 
ur ügybuzgalmának s a hitfelekezeti, egyházi főha-
tóságokhoz intézett legújabb (1873. évi február 
22-iki 1. sz. a.) körrendeletének; azonban csak fel-
tétesen ám et cum grano salis ! 

De épen e körülményeknél fogva tagadhatat-
lan az is, miszerint épen nálunk a hírlapirodalom s 
egyáltalán a napi-sajtó nyilvánulatai komolyabb 
jelentőségűek, mint bárhol másutt ; nem mintha a 
valódi közérzületet könnyelmű journalistáink hí-
vebben, lelkismeretesebben tükröztetnék vissza, ha-
nem azért, mivel a sajtó corruptiója sehol sem mu-
tathat fel, általánosan annyira biztos s majdnem 
azt mondanók : csalhatlan eredményt, mint épen 
nálunk, kivált ama bizonyos czigányos nótáknak, 
a szenvedélyek uralma közepett, természetesen bű-
völő vonzereje által, melyekre a nagy közönség, 
különösen holmi ünnepélyesb mozzanatok s alkal-
makra többnyire már jól betanítva is van ; csak 
jelszó kell s egy his teliszáj intonatio, például: in-
fallibilis pápa, államveszélyes jezsuita, papok uralma, 
ultramontán etc. — a többi aztán már önkint tovább 
foly, mint a sipláda nótája, t ak tus nélkül is. A hol 
holmi „Barát-fülek", Szokoly-tákolta „Pápák bű-
nei", vagy Toldy Pista-firkantotta „Egyházi Re-
form''1- féle, piszkos rágalom-, lelkismeretlen izgatás-
s roszakarattal teli férczmüvekkel már pénzelni is 
lehet, mig a felette kevés katholikus irodalmi vál-
lalat, többnyire még kegyelem-kenyér mellett is 
csak tengődik : — az aztán elég szomorú jel arra 
nézve, hogy ott a fülek ily nótákhoz ugyancsak 
hozzá szoktattak. 

Es innen van, hogy modern liberális napi-
sajtónk, jól ismerve az általa már meglehetősen 
megdolgozott s begyakorlott, és e tekintetben nap-
ról-napra haladó publicumát egészen tervszerüleg 
megles minden legkisebb alkalmat, melyből bár-
miként csak egy mákszemnyi malmára valót is 
kibetűzhet, hogy aztán majd holmi nyitrai püspöki 
bérlettel, majd ismét rozsnyói placetum-szegéssel, 
jezsuita-mumusokkal, közösiskola-ügygyel u j ki-
adásban, civil-házassággal etc. táplálja olvasó kö-
zönségét, s terelje szenvedélyeit kálomistás üldözé-
sének tárgyaira, a kath . vallás, hierarchia, egyes 
intézmények, szóval a katholikus egyház ellenében. 
Mikor már néhány érdeklett czinkosnak, elcsábitott 

együgyünek, vagy szájhős-némitotta nyúlszivünek 
teliszáj lármájára, vagy imputatio alá sem eshető 
beleegyezésére, vagy egyenesen oktroyrozott hozzá-
járulására hivatkozhatik : akkor aztán holmi alkot-
mányos élet-nyujtotta alkalmakkor provokál rá 
foga hegyéről, mint valami plebiscitum-félére, in-
formál honatyákat , megfoghatatlanul terrorizál mi-
nistereket, teremt közvetve tán még törvényjavas-
latokat, sőt törvényeket is ; noha nem is népakarat , 
hanem csak néhány szájhős rátogásával vagy lépre 
vitt idiótának pil lanatnyi szenvedély-kitöréseivel 
van tulajdonképen dolgunk, melyeket nem respec-
tálni, hanem ignorálni s megvetni kellene. 

Hanem nálunk ez mind jár ja , sőt már fel sem 
tűnik, annyira jö t tünk bele. A ravaszul felizgatott 
szenvedélyek áramlatával kell úszni, hol akathôl i -
cismusról van szó. 

Maga a kultusminister kénytelen, még pedig 
hivatalos helyen, a felsőház egyik ülésén (1872. 
febr. 20.) nyiltan bevallani, hogy törvénykönyvünk 
placetumot nem ismer ; az osztrák minister-collega 
mint anachronismust s czélszerütlenséget elvetteti : 
mivel mégis néhány szájhős és hivatlan laicus leg-
alább vexául jónak találja, feqáll a placetum és ha 
kell megtartatik az „ad audiendum verbum regium" 
komédiája is ; mert hát az a közhangulat többet 
nyom a latba, mint » jónuix «Sea, a méltányosság 
vagy az ország herczegprimásának az egész magyar 
kath. Egyház nevében annak idejében tett kimerítő 
s erélyes repraesentatiója. 

Vagy például csak világositsa fel valaki a ka-
tholikus népet, de a vallásosb más felekezetbelit is 
kellőleg, hogy mi és mit szül a közösiskolás neve-
lés; mi voltaképen az a gyönyörűséges civil-házas-
ság: — és bizonyára azt fogja találni, — hogy ha 
valamitől, ugy ettől a chimaerától irtózik leginkább. 
És mégis nem egy honatya és képviselője ugyané 
népnek a legsürgősb teendőknek közepette ráér el-
andalogni a civil-házasság poézisén, és mert ez is 
égető kérdés, a szerencsétlen budget-vita folyama 
a l a t t , a „lelkismeret emancipatiója" érdekében, 
melyre csak szintén majd kell valamit rákölteni — 
a szegény haza javára — faggatni interpellatiók-
kal a kormányt , hogy hát quousque tandem! Minap 
is megint, miután Tarnóczy Gusztáv ur jónak lát ta 
a Deákpárt, febr. 12-ikén tartott értekezletén újból 
felbolygatni a sürgős ügyet, és a jelenvolt minis-
ter kénytelen lett volna megnyugtatólag nyilatkozni, 
még a nyughatat lan I rányi Dániel 15 nappal rá 
„deux ex machiná"-s, eziránti határozati javaslat tal 
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lépett fel, még pedig hal la t lan rendkívüli szeren-
csével ; mert a képviselőház akkor csak épen, hogy 
határozatképes volt (61 szavazat pro és 39 contra), 
miáltal még Somssich Pál ő excja felett is, kit leg-
kevesebbet mondva, tévedő tapintat lanságon kivül 
még a protestáns Zsedényi s az öreg Pulszky he-
lyesb opportunitási állása is megszégyenít, — so-
kak előtt várat lan diadalt aratott , Csiky Sándorral 
együt t , kí boszut ál lva korcsmaizlésü szóképletei-
vel, ugyancsak beadott Somssich egy nappal előbb 
védett clienseinek is, a püspököknek és papoknak, 
kiket ezentúl t á n Csiky Sanyi fog dispensálni, de 
legfeljebb csak kegyelemből, a házasodás szigora 
kötelezettsége alól ; mert hát mig ez igy nem fog 
lenni, „addig nem is lesz rend és köszönet" a ha-
zában ! és mert há t „kár ám védeni azokat a papo-
ka t " még Somssich módjára is, t. i. „az ál talános 
vallásérzelem" szempontjából, noha igaz , hogy 
még a majom eredetű Vogt Káro ly is, a hirhedt 
demokrata papfaló, a február 19-iki genfi nagyta-
nácsban védte a száműzött Mermillod püspököt, 
mint svajczi polgárt a jogta lan erőszakos eljárás 
ellenében, szintén „általános jogérzelem" szempont-
jából ! Aztán nyomban utána — ut finis coronet 
opus — még egy „Faus t auf 's Aug"-féle interpel-
l a t e , melynek dicső szerzője, Csiky Sanyi szerint 
az i n f a l l i b i l i t y « is „ b o t r á n y o s " , mert „Isten mél-
tóságát s ha ta lmát meggyalázza, és mindaddig még 
a magyar törvényhozás nem alkot egy külön ma-
gya r egyházat , mely nem függ semmiféle külföldi 
potentát tól , a jelen állapotokat veszélyeseknek kell 
nyi lvání tani ." Ezek mind február 28-íki „egy napi" 
vívmányok, melyek megemésztéséhez kathol ikus 
embernek ugyancsak jó gyomor kell. Lobbantsák 
aztán szemökre a honatyáknak , -hogy nem tudnak 
gőzerővel dolgozni! Fogad juk , hogyha Csiky Sa-
nyi elolvassa a „Bad. Beobachter"-t (febr. 10.), 
mely azon szavazás kudarczos eredményéről szól, 
melyet egy comité Konstanczban, a pápai tévmen-
tesség dogmája felett rendezett, s melyben a legvér-
mesebb remények s előkészületek daczára, a tekin-
télyesb polgárok teljes k imaradtával , csak valami 
kétszáz könnyelmű kalandor, és egyszáz liarmincz 
hivatalnok vett részt : i lyet bizonyára ná lunk is sür-
getett volna ! 

Nem botrányos visszaélés, sőt provocáló guny-e 
az ily el járás a ka th . egyház el lenében?! 

Az i ly honatyai bölcseséggel s messzelátó gon-
dossággal, lelkismeretesen nyú j to t t táp, a fürge 
sajtó modern konyhájában mindenféle a lakban fel-

dolgozva, hizlalja aztán a szegény, kiskorú közön-
ség mindenét, tetőtől talpig, csak józan eszét nem 
és kathol ikus szivét nem, de hozzá teszszük, polgári 
erényeit sem ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 18. A k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s -

t e r u r n á k k ö r i r a t a az e g y h á z m e g y e i h a t ó -
s á g o k h o z . (Vége.) A minister úrtól jelen magas állásá-
ban nagyon sok, sőt minden függ, hogy jövőben is ne tör-
ténjék az, mi a multbau történt. Kezében a hatalom, hogy 
a múltból eredt féltékenységünket megszüntesse, hogy jóvá 
tegye azt, mit ellenünk akár a felekezeti gyűlölet, akár az 
ideális politika vétett, nagyon sok függ tőle arra nézve, hogy 
szétoszoljék azon alaptalan, de azért naponkint hangoztatott 
vád, hogy mi, és csak egyedül mi vagyunk akadályai a köz-
oktatásügy haladásának. A minister ur bizonyságánál dön-
tőbb, e kérdésben nem létezik, tapasztalata, nyert felvilágo-
sításai, a kezénél levő adatok minden kételyt eloszlathatnak 
a felől, kik legyenek tulajdonképeni akadályai a közokta-
tásnak, azok-e, kik, mihelyt a tanfelügyelő nevét hallják 
hangoztatni, azonnal kardjokra ütnek, azaz autonomiájokra 
hivatkoznak, vagy azok-e, kik még ott is szives, gyakran 
a kellő mértéket is túlhaladó előzékenységet tanusitanak, 
hol erre nemcsak nem köteleztetnek, de hol ezt tenniök 
semmi alapjok sincsen. Mutassa be a minister ur ezen adato-
kat az országgyűlésnek, adja elő tapasztalatait, mert valóban 
itt lenne az ideje, hogy valamint sok másban, ugy ez ügyben 
is világosan lásson a nemzet. Eddig közoktatásügyünk terén 
ugyanis egy nagy és lényeges hiba követtetett el, az t. i., 
hogy az eljárás nagyon is egyoldalú és igy igazságtalan volt. 
Számtalanszor hangoztatják a hiányokat, melyek kath. is-
koláinkban valóban, vagy csak állítólag léteznek, de soha 
sem halljuk emlegetni a protestáns iskoláik hiányait, mintha 
azok egytől-egyig minta-iskolák lennének, melyek csak 
azért léteznek, hogy mások is tőlök vegyenek példát, enged-
jék meg nekünk, hogy bátrak legyünk e felett kételkedni, 
sőt ezt határozottan tagadni ; s lia ott is van hiány, amint 
hogy van is, mi az oka, hogy az elhallgattatik ? vagy a pro-
testáns iskoláknak hiányai is annyira szentek és sérthetet-
lenek, hogy az is azautonomia crimen laesae-hez tartozik, ha 
azokat valaki felemliti ? 

Talán igazságosabb jövőnek nézünk eléje e tekintetben, 
ha szabad azon körülményből következtetnünk, hogy e kér-
déses körrendelet a protestáns felekezetnek is megküldetett, 
legalább mi ugy véljük, hogy a minister urnák alapos oka 
lehetett, midőn nem válogatva felekezetek között, oly közös 
körrendeletet küld szét, melyben minden felekezet egyaránt 
megnyugtattatik iskolái felől, de egyszersmint fel is szólitta-
tik, hogy a törvény követelményeinek megfelelni törekedjék. 
Figyelmeztetésre csak ott van szükség, hol bajok .és hiányok 
vannak, tehát sat. Ezen első lépés folyományaként azonban 
mi a második lépést is megvárjuk a minister úrtól, megvár-
juk t. i. hogy elég bátorsággal fog birni, idő leteltével nyi-
latkozni a felől, mennyiben volt figyelmeztetésének hatása a 
protestánsoknál, mert hogy nálunk lesz, azt az eddigi tények 
tanusitják. A minister úrra nézve saját nyilatkozata szerint 
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ugy is egyre megy, népszerü-e vagy sem, ezt tényleg bebi-
zonyítani, minden elfogulatlan ember előtt csak nevelné a 
minister ur tekintélyét, mire kedvezőbb alkalom egyhamar 
aligha fog nyilni. 

Van még egy pont a minister ur körrendeletében, 
melyről hallgatni valóságos bűnnek tartanok, s mely idé-
zetünk utolsó pontját képezi. 

Egy nagy és régi eszmét látszanak azon ott idézett 
szavak kifejezni, s egy nagy és régi igazságot önkénytelenül 
is megerősiteni és ez az, miszerint mindenek előtt szüksé-
ges, kogy az egyház és állam közti jó viszony kölcsönösen t á -
mogattassék. Hasztalan a világnak minden törekvése, ezen 
eszmékez akarva, nem akarva, vissza kell neki térni, és 
mi oly szerencsések vagyunk, kogy ezen eszmének mái-
második — és itt engedje meg a minister ur, kogy „cul-
ÍMS"-ministerilek nevezzük — cultusministerünk ad kifeje-
zést, kabár talán más értelemben is mint a hogy mi azt 
veszszük. Eötvös b. 1870-iki országgyűlési jelentésében szin-
tén nem volt képes ezen eszme elől kitérni s az állam és 
egykáz kölcsönös jó viszonyának kölcsönös támogatásának 
szükségességét *) már ezen jelentésében is oly nyiltan elis-
meri, mint azt ő exciája ma vallja. 

Minő forrásból erednek az ilyen és hasonló vallomások, 
hacsak nem onnan, hogy e két, nagy hatalom Isten által 
arra van rendelve, hogy egymással összeköttetésben mun-
kálják az emberiség jólétét ! Valóságos sz. szövetség ez, ál-
lam és egyház között, melyet Isten maga fűzött össze, me-
lyet széttépni akarni annyit jelent, mint Isten szándékának 
megkiusitáaával, az emberiség kárára törni. A körrendelet, 
ámbár egyrészt megnyugszik abban, hogy ha a felekezeti 
iskolák, a törvény értelmében felszerelve az egyházi főható-
ságok alatt kormányoztatnak, másrészt mégis teljes sikert 
csak azon esetben vár, „ha az egyház és állam kölcsönösen 
közrekatnak." Mit akar ez mást kifejezni, mint azt, kogy az 
állam nem képes az egykáz nélkül élni ; mint azt, kogy az 
állam kezeiben elfouyad, elhervad minden, mihelyt az egy-
ház támogató és tenyésztő erejét tőle megvonja, és hogy ma-
gára hagyatva nem képes alkotmányaiba életet lehelni. Vagy 
kérné-e különben az egyház támogatását ? 

Becses vallomások ezek napjainkban, mert azt tanu-
sitják, hogy ezen a liberalismus által oly fenhangon hirde-
tett szólam „az egyháznak elválasztása az államtól," a leg-
erőszakosabb és legtermészetellenesebb dolgok közé tartozik. 
De mi következik ebből ? Az, hogy mondjon le az állam el-
szakadási törekvéseiről szemben az egyházzal ; az, hogy ne 
csak egyes esetekben, midőn már saját képtelensége és teke-
tetlensége kézzelfogkatólag van bebizonyítva, kérje az egy-
ház támogatását, hanem magát az összeköttetés elvét fo-
gadva el, gyakorlatilag is ezen viszonynak megfelelő módon 
jár jon el mindenben, karöltve az egyházzal; ezen általános 
és minden részleteiben összhangzó, közös működéstől lehet 
egyedül megvárni és elérni, nemcsak azt „hogy a közeljövő-
ben az államnak egy polgára, az egykáznak egy tagja sem 
fog oktatás nélkül felnőni", hanem még ennél sokkal többet: 
a haza teljes boldogságát is. 

Ha az oktatásügy terén sok függ a közoktatásügyi 
minister úrtól, hogy a felzavart kedélyek megnyugodjanak, 

*) i. h. 64. lxp. 

ugy az egykáz és állam között meglazult, már-már teljesen 
széttépett kapocs megszilárdítása, nem kevésbé függ a cul-
tusminister úrtól. Ha a cultusminister urak ez igazságot 
szem előtt tartanák, akkor az állam nem lesz kénytelen 
minden egyes esetben „félreértésekből eredő téves feltevé-
sek"-tői félni, melyek netaláni üdvös czéljait megkiusithat-
nák, mert a kölcsönösen létező, jó viszony előre kizárna 
minden oly nemű feltevést, mintha az állam az egyház ro-
vására terveit végrehajtani szándékoznék, vagy ha nem is, 
akkor legalább a netalán felmerülő félreértések is könnyeb-
ben világosittathatnak fel, könyebben oszlathatók szét, ka a 
társadalmi életnek eme két, leghatalmasabb tényező közt az 
annyira szükséges jó viszony, mindenka gondosan ápoltatik. 
De kogy concret esettel álljunk elő : e czél elérésére szük-
ségeltetik mindenekelőtt az, hogy a jó viszony helyreállí-
tását gátló akadályok elkárittassanak, ilyenek pedig nálunk 
is számosak léteznek. Veszély fenyegeti egyetemünket, ve-
szély vallás- és tanulmányi alapunkat, erdélyi kath. árva-
intézetünket. Hitelveink megtagadásának követelését czé-
lozza a polgári kázasság, a vallási indifferentismust kirdeti a 
szabadvallás gyakorlat stb. stb. Mindezek oly akadályok, 
melyek a kölcsönös bizalmat, a helyett, hogy emelnék, csak 
nehezítik, a jó viszonyt a helyett, hogy megerősítenék, még 
csak inkább lazítják. Nagy és nemes munka vár e téren a 
cultusministerre, és igy ő excellentiája a legközelebbi jövő-
ben, különösen e téren fog kitünketni. Lesznek-e elég alapos 
okaink, hogy a tett biztatásokban bizzunk, vagy kénysze-
rítve leszünk-e jövőben is, fentartani azon meggyőződésün-
ket, hogy az államnak egyedüli czélja az egyházat, nemcsak 
az iskolák, hanem minden más téren is elébb megszorítani, 
később pedig befolyását teljesen megszüntetni — ? ezt a 
jövő fogja mutatni. 

Megvalljuk, nehéz aggodalmak között várjuk ama pil-
lanatot, midőn a minister urat mint cultusministert is szeren-
csénk lesz megismerni, és daczára mindennek a legforrób-
ban óhajtjuk e perez megérkezését, mert e percztől fogva 
reméljük, hogy valahára hazánkban is tisztulni fog a látkör, 
az egyház és állam közti viszony körül. E homálylyal fedett 
ügynek is el kell dőlnie valahára, és habár mi szivünkből 
óhajtjuk is, hogy a minister ur, felülemelkedve a politicas-
terek rövidlátásán, és kibontakozva a népszerüség-hajhászat 
büv-hatalma alól, bátran kimondja az egyház és állam ösz-
szeköttetésének szükségét s igazságot szolgáltasson az egy-
háznak ; — ha azonban nyilatkozata ókajtásunk ellenére 
történnék, ez is drága kincs lesz ránk nézve, mert a vilá-
gosságot jobban becsüljük a komálynál még akkor is, ka 
sugarai nem az általunk óhajtott irányban terjesztik fényö-
ket. E nyilatkozatra vonatkozólag mi csak egyet kérünk : 

hogy világos, határozott, minden kétértelműséget kizáró 
legyen, nekogy később ismét alapos félreértések támadván 
belőle, ismét csak mi, katkolikusok legyünk azok, kik elég 
igaztalanul a haladás akadályaul tüntettessünk fel. Tehát : 
fiat lux ! . " . 

lióma, márczius 13. 1873. Főtisztelendő szerkesztő 
ur ! Miként a kalandók jelesei iránt, kik dús érdemek babér-
koszorúival ékesítve az emberi társadalom diszei valának, 
többnyire a feketén bevont ravatalnál szokott megkatóbban 
nyilatkozni az elismerés szózata : ugy én is egy közelebbről 
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elhunyt jeles pap és szerzetesnek szendergő hamvai fölött 
óhajtanék némi kifejezést adni a részvétnek, mely itt mind-
nyájunk keblét búval tölté el. Vegye fel azért, kérem, be-
cses lapjába ez igénytelen sorokat, hogy részint hazánk több 
papjaival, kiket bizonyára érdekelni fog, mint szomorú hirt 
közöljem, az egykor igen jól ismert kedves személynek e 
siralom völgytől vett bucsuzását, részint pedig tüntessem 
fel mintaképül, egy példás életű főnöknek istenfélő kimultát. 

Folyó hó 6-kán ugyanis, reggeli 3 órakor, nagyontisz-
telendő Delacroix Ágoston, jezsuita-atya lelkét, a német-
magyar collegium néhai buzgó rectorát, a haldoklók szent-
ségeinek áhitatos felvétele után, Isten e világból jobb létre 
szólította. A boldogult 1792-ben, Belgiumnak Courtrai nevü 
helységében született. Tanulmányait Hildesheimban, a leg-
jobb sikerrel folytatta ; a szerzetbe pedig, mely napjainkban 
a szabadoncz világ minden fajú és nemzetü táborát oly za-
varba hozta, az annyira gyűlölt jezsuita szerzetbe 1815-ben 
lépett, azaz nyolcz nappal azelőtt, hogy hallhatlan emlékű 
VII. Pius pápának, a jezsuita rend visszaállításáról szóló 
bullája, a szabadonczok boszujára és az ultramontánok örö-
mére kihirdettetett. De mert a kereszténység gyupontjához 
az egyház hű fia ellenállhatatlanul érzi magát vonatni, a 
férfi korba lépett, széptehetségü Delacroix 1823-ban az örök 
városba költözött, hol pályafutását be is fejezte. 

Tudományokkal s főleg a mindenkit magához vonzó 
szivjóság és erények gyöngy koszorújával ékesitve, Megvál-
tónk szellemét olyannyira igyekezett magáévá tenni, hogy 
másokárt mindent, önmagáért pedig keveset, vagy semmit 
sem áldozott. Különösen a német-magyar Collegium eddig 
kivívott erkölcsi fényének megőrzése- s emelésére forditotta 
életének legnagyobb részét ; s az ugyanezen intézet növen-
dékeinek nagy lelki előmenetelével, majd mint házi gondnok 
majd pedig mint rector (1844—1866), negyven éven tul vi-
selt itt fokozatosan, életszentséggel s okos vezetői tapintat-
tal, elöljárói hivatalt. Ily szép idő alatt, hányan kerültek ki 
szárnyai alól ? Hányakat küldött szét Európa különféle or-
szágaiba, hogy nevelőjük istenfélő jámborságát s rendithet-
len papi szellemét elsajátítva, a hivek lelki üdvét, ha kell 
önfeláldozással is, buzgón munkálják? De lelki fiai nem fe-
ledték el a jótéteményt, miben általa az örök czél felé vezető 
pályán oly dúsan részesültek ; ugy távoli, mint itteni növen-
dékei, meleg szeretett s kiváló tisztelettel, ölelték mindig a 
végre megőszült szent öreget. 

Itt fekszik most a 81 éves aggastyán, az érdemekben 
gazdag, kifáradt munkás, miután az Urnák szőlőjébe oly 
sok szép oltványokat s gyümölcsfákat ültetett. Hét évi kinos 
szenvedések s ugyannyi ideig példásan gyakorlott hősies 
türelem s istenbeni megnyugvás — vele már itt élteték ke-
resztül a tisztuló helyet : szép lelke most bizonyára ott fenn 
az angyali karok és szentek boldogságát osztja. Boldogult 
lélek ! mivel kinos egy szerető atyai szívtől megválni, fiaidat 
itt bu tölti el távozásod miatt ; de mert e siralom völgyét az 
örök dicsőség hónával váltád fel, azért tisztelőid szivből re-
begik utánnad : az örök világosság fényeskedjék neked. 

Gidófalvy Gergely. 

VEGYESEK. 
— Schematismus Cleri Dioecesis Alba Regalensis ad 

annum Domini 1873. ab erecta sede episcopali XCVI. Ordi-
narius : Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Dominus 
Vincentius Ferr. Jekelfalusy de eadem, et Margitfalva, Dei 
et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Alba-Regalensis, 
Sanctissimi Domini Nostri Solio Pontificio Assistens, Prae-
latus Domesticus, Comes Romanus, ad Sacram Romanam 
Congregationem Episcoporum et Regülarium Consultor, Sacr. 
Caesar, et Regio-Apostolicae Maiestatis Consiliarius, Art. 
LL. et Phil. Doctor; in serie episcoporum 10. 

Az előre bocsátott „Brevis notitia Episcopatus Alba-
Regalensis" szerint ezen megye Mária Terézia királynő ké-
relmére s VI. Pius pápa engedélyéből 1777-ben a veszprémi 
püspöki megyéből szakittatott ki. Kiterjedése egész Fehér-
megyét, s Pilis megyének legnagyobb részét foglalja magá-
ban. Van benne két főesperesi kerület : a székesegyházi és 
a budai, melyek közül amaz a székesegyházi, a felső-, kö-
zép-, és alsó-fehérvári, a csákvári, váali és adonyi; emez 
pedig a bicskei, érdi, szigeti, alsó- s felső-budai, esperesi 
kerületet foglalja magában. Plébánia a megye megalapitta-
tásakor 62 volt, jelenleg van a lelkészi állomásokkal együtt 
92. Kanonoki szék van 8, az összes megyei, világi papság-
nak létszáma 135. A megye területét összesen 264639 lélek 
lakja, ezek közöl 178933 katholikus. Említjük még a név-
tár ezen igen érdekes függelékét : „A székes-fehérvári 
r. k. egyházmegye népiskolái 18Z3-ban," melyből kiderül, 
hogy a megye területén 19776 gyermek látogatja az elemi 
iskolákat. 

— A Szent-István-Társulat 1873. márcz. 20-kán, dél-
előtt 9% órakor, Pesten, a központi papnöveldében, tartott, 
XXI. rendes közgyűlésének programmja. 1. Megnyitó beszéd. 
2. Alelnöki előadás. 3. Igazgatói jelentés. 4. Pénztárnoki je -
lentés. 5. Költségvetés 1873-ra. 6. Titkári jelentés. 7. Ügy-
nökségi és számvevői jelentés. 8. Igazgató-választmány vá-
lasztása. 9. Indítványok. 10. Jegyzőkönyv hitelesítésére bi-
zottmány kiküldése. 

— Főtdő Pribék István veszprémi kanonok ő mlgának 
püspökké való szenteltetése nem, mint a „Magyar Állam" 
tévesen jelenté, Esztergomban, hanem e hó 25-én Budán, a 
várbeli plébániatemplomban fog végbe menni. 

— Falk minister a porosz felsőháznak egyik legköze-
lebbi ülésen, egészen szárazon s kerékdeden ezeket mondta : 
„nem értem a protestáns uraknak ellenzését, az uj törvény-
javaslatok épen nem veszélyeztetik a protestáns egyházat; 
élük egészen másfelé irányul . . . ." Jó, hogy ez nem igaz ; 
mert Falk uramnak tvjavaslatai épen a protestáns „egy-
ház"-nak adják meg a kegyelemdöfést. 

— Egy ideig azt híresztelték, hogy Ledochovszky ér-
sek ellen a lengyel tannyelv ügyében kibocsátott körirata 
miatt, per fog indíttatni. E hir eleddig nem valósult, sőt még 
azon lapok is, melyek e köriratnak közlése miatt lefog-
lalva voltak, legújabban ismét kiadattak. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 365 ft. 39 kr. és 42 db. cs. kir. arany, 
10 frank aranyban, 2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

A zavari plébániából, Schormann Antal, plébános ur 
által 13 ft. 21 kr. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, márcz. 26. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A napi sajtó szerepe helyzetünk s teen-
dőink körül. — A szentatyának legújabb brevéje az örmény 
kérdés ügyében. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. —• 
Vegyesek. 

A napi sajtó szerepe helyzetünk s teen-
dőink körül. 

(Folytatás.) 
Ennyire jutot tunk mi, óriási többségben lévő, 

katholikus törzsrésze sz. Is tván koronaországainak, 
a jogtéren is ; ily gyönyörűséges pressio s ignoráló 
megvetés alá kerültünk tényleg mi, kilencz millió-
nyi többség, az 5 ' /2 millió másvallásu, vagy — az 
ellenünk intézett mótióban méltányosb görög kele-
tieket elhagyva — tulajdonkép 3 millió nemka-
tholikus és csak fél millió emancipált zsidó, tehát 
összesen csak 3 l / a millió, s még hozzá illetéktelen 
kisebbség ellenében. (Keleti K . statistikai kimuta-
tása szerint az 1870-iki népszámlálás hivatalos ada-
tai nyomán. Pest. 1871.) 

Ha jókor még talpra nem állunk, maholnap 
majd a lefelé szoritó lejtőn odáig jutunk, hogy már 
csak holmi O'Connel-féle módon keilend harczol-
nunk , némileges emancipatióért. 

Es mindez igy van az átalakulások stádiu-
mában, s mindenféle további állam- s egyházügyi 
reformok előestején ; mi persze aztán gyönyörű ki-
látásokra jogosit ! 

U g y hiszszük, ily komoly körülmények közt 
nekünk, a már is ennyire megtámadott s törvényes 
jogainkban veszélyeztetett katholikus félnek, még 
pedig magának, a szintén sokszor, tán legjobb be-
látása s intentiói daczára is kényszerhelyzetbe jöt t 
kormánynak, az igazságos, mint egyedül üdvös és 
békés megelégedésre s tartósságra számitó törvény-
hozásnak s igy magának a hazának is jól felfogott 
érdekében nemcsak szigorú kötelmünk, teljes erély-
lyel sikra szállni, különösen a tettek terén, s ellen-

súlyozni még jókor, czélszerü intézkedések által 
minden merényt, és nem ölbe vetett kézzel nézni, 
miként hinti az ellenséges ember a konkolyt aka-
dályta lanul mindenfelé: hanem elérkezettnek vél-
jük azon időt is, midőn sz. Tivadar Studitával 
méltán hangsulyoztathat juk : „In hoc temporis ar-
ticulo . . . . non solum qui dignitate et scientia 
praecellit certare is debet rectae fidei doctrinam pro-
ferens et ceteris tradens, sed et discipulus quoque 
ipse fiduciam sumere et veritatem intrepida ac li-
bera voce profiteri. Non mea sunt haec verba, qui 
peccator sum, sed divini Chrysostomi, quinimo 
aliorum Pat rum." (Epist. ad monach. praep. Apud 
Migne. patrol, gr. in lat. tom. 51. pag. 1193.) 

De itt, zárjegy között legyen megjegyezve, ko-
rántsem osztjuk ám sokaknak azon, nem egy kör-
ben, sőt kath. közlönyökben is hangsúlyozott , de 
ugy tetszik, kevésbé meggondolt, noha sokszor jó-
akaró nézetét, mint például a „Magy. Állam" fen-
idézett számában czikkezőét, kinek „ugy látszik — 
hogy a magyar püspöki kar azért volt eddig oly 
tartózkodó, mert a mostanig történtek által a kely-
het nem tartotta még csordultig megteltnek"; ha-
nem igenis, a mi szerény nézetünk szerint azért 
nem láthat ja czélravezetőnek, követni, mint czik-
kező kivánná, a német és svajczi püspökök példá-
já t „mivel e hitszegény korban a felszólaló püspö-
köknek nem állana senki hátok mögött fedezetül." 
Egyébiránt maga czikkező, önmagát ellenmondásba 
hozva, kissé feljebb megjegyzi, hogy köztudomású 
dolog, miszerint a magyar püspökök a felsőházban 
mint főrendi tagok : „mindenkor s jelesen az isko-
lai és vallásközi törvény tárgyalásakor is fényesen 
védték a katholikus álláspontot . . . hogy pedig 
leszavaztatván, nézetök el nem fogadtatott , az nem 
az ő hibájok." Hozzá tehette volna még, hogy pedig 
Primás O Herczegségének a placetum ügyében tett, 
erélyes remonstratiója is sikertelen maradt, eléggé 
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világos jele annak, iniszeiint. csupán a püspöki fel-
iratozás s memorandumozás minálunk, a jelen kö-
rülmények között ugyan keveset nyomna a latban. 

Kellő jelentőségű és sikerre vezető ez ott, hol 
a katholikusok lelkes tömörülése képez elegendő s 
nyomatékos „fedezetet", — de nem nálunk, hol, — 
mint látni fogjuk — épen e sorakozásnalc kell min-
denekelőtt létrejönni; mely szükséges tömörülésnek 
pedig többi között egyik akadálya az is, hogy ná-
lunk épen a püspöki kar az, melyet leginkább dis-
creditirozni s mindenféle önérdekről vádolva, depo-
pularizálni s izolálni iparkodnak mindenfelé 
Innen aztán, ál talában szólva minden czélzatosság 
nélkül, nem nagy bölcseség ám, a püspöki kart 
nyilvánosan quasi leczkézni akarni ! Sapienti pauca, 
— tér jünk vissza tárgyunkhoz. 

Különösen a katholikus sajtónak szent feladata 
az egyház, de közvetve a polgári társadalom érde-
keinek is tervszerű ilyetén aláásása s kényes euró-
pai helyzetünk folytán, mondhatni, romlással fe-
nyegető áramlatok ellenében résen állni, védőlegis, 
de aztán felvilágositólag, tanitólag, tapintatosan 
figyelmeztetőleg és előkészitőleg is. 

Holmi jajgató, vidéki levelek hoszu sorának 
per longum et latum, töltelékes közlése, mit sem 
mondó ünnepélyek czikornyás leirása, nagyszavu 
fenyegetődzések, mérges személyeskedések, nemcsak 
mitsem lenditenek a legjobb szándék mellett sem, 
hanem vajmi sokszor inkább alkalmasakarra , hogy 
a szenvedélyek kitörésének még nagyobb vehemen-
tiára adjanak lökést vagy pedig a találékony ellen-
szenvnek különféle gúnyra anyagot. 

Azonban félre ne értessünk. Midőn itt a katho-
likus sajtónak teendőiről szólunk, szemben az elle-
nünk intézett áramlatokkal s nevezetesen a modern 
liberális, egyházellenes sajtóval : korántsem szándé-
kunk azokban s azokra összes teendőinket reducálni. 

Sőt, kivált minálunk, szükséges első sorban, 
a tettek tág terére, czélszerü intézmények létesíté-
sével lépni; nemcsak azért, mivel azt az ellenünk 
intézett actio természete követeli, hanem mivel cul-
tural állapotaink, nevezetesen az olvasó közönség 
szük köre is igénylik ezt. Erre nézve egy ujabb 
magyar heti lapunk, az „Athenaeum" hirlapiro-
dalmi kimutatása, az 1872-ik évre vonatkozólag, 
eléggé tanulságos, mely a mi hirlap- s folyóirat-
irodalmunkat a külföldével hasonlitja össze s ará-
nyosítja az egyes országok lakossága számához. 
Mig Ejszakamerika egyesült államaiban minden 
537 főre, Svajczban minden 6600-ikra, Belgiumban 

minden 15 ezerre, Hollandban minden 16, Nagy-
Britanniában minden 18, Francziaországban min-
den 23, Poroszhonban minden 26, Olaschonban 
minden 29, a kis Finnországban (hol 43 lap szer-
kesztetik) minden 39 ezer főre egy-egy lap esik : 
addig minálunk 41443 főre esik egy, ugy, hogy e 
tekintetben csak a török, hol minden 300 ezer főre és 
az orosz, hol csak 350 ezerre esik egy lap, — áll-
nak mögöttünk. 

Igaz ugyan, miszerint a hírlapirodalomnak 
terjedelme nem mindig a cultura és intelligentia 
fokmérője ; eléggé mutat ja ezt a fentérintett szám-
arányok egyik-másik adata is, valamint természe-
tésen módositja az egyes közlönyök kisebb-nagyobb 
olvasó-köre is ; de midőn e terjedelem hátramara-
dottságán kivül, az olvasó-kör is oly felette cse-
kély, mint nálunk, hol egyes közlönyök olvasó kö-
zönsége rendesen csak néhány száz, s legfeljebb 
egy-két ezer között hullámzik, mig a külföld egyes 
hír lapjai s folyóiratai közönségesen, legalább 7— 
10 ezer, sőt, mint például a „Revue de deux mon-
des" 32, a „Times" 60, vagy a „New illustrated 
Grazette" 120 ezer előfizető olvasóval dicsekedhet-
nek: ott aztán ama számarányok culturai tekintet-
ben ugyancsak eléggé szemrehányók. Szomorú tény, 
hogy nálunk egész osztályok állanak az olvasó kö-
zönség sorain kivül, részint képességhiány miatt , 
részint pedig — mint azt nem egy vállalatnak, 
elegendő pártolás miatti bukása világosan muta t ja 
— sajnos, hideg részvétlenség folytán is. A sajtó-
nak a hirlapirodalmon kivüli egyéb termékei pedig, 
melyek másutt szintén széles olvasókörnek s tekin-
télyes missiónak örvendenek, nálunk plane a leg-
szűkebb körre szoritvák és hatásuk- s befolyásukra 
nézve, bizonyos értelemben a napi-sajtó kegyelmé-
től függenek. 

Es azért is különösen minálunk, hol mint em-
iitők, oly tetemes rész nem áll a napi-sajtó közvet-
len befolyása alatt , égetően szükséges a megtáma-
dott s veszélyeztetett, katholikus érdekeknek a ta-
lálékony felebaráti szeretet s tapintatos buzgalom 
lankadatlan tetterejével lendületet adni, és czél-
szerü, s a körülmények s indigentiákhoz kellően 
alkalmazott intézmények által, szilárd támponto-
kat szerezni ; s ekként a katholikus érdekek iránt 
kisebb-nagyobb körökben, mint mind megannyi 
propaganda gyiipontjában lehető és alkalmas uton-
módon tiszta l á tkör t , szükséges tájékozottságot 
nyú j tva , kellő öntudatot, érdekeltséget, testületi 
szellemet s lelkesedést ébreszteni, mint azt a meg-
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próbáltatás, tán ru ég nehezebb napjaiban s körül-
ményei között, oly nagy sikerrel tették s teszik a 
külföld lelkes katholikusai, kik aztán bármily me-
rényletek kisérletei ellenében „tempore tentationis 
non recedunt". 

Nagy-Britanniában az international és szaba-
doncz eszmék e törzsfészkében, a hatalmas s into-
leráns államegyház s egyéb sokták 23 milliónál 
nagyobb többsége ellenében, a 6'/2 milliónyi, kath. 
tömörült kisebbség ') annyi s oly hoszantartó ma-
chinatiónak daczára, tapintatosan erélyes jogvéde-
lem s intelligens éberség folytán, napról napra nö-
vekedő tiszteletet s szilárdságot v ivot tk i magának. 

Németországban, általában szólva, a protes-
táns kislelkűség daczára, a katholikus minoritás 
compact magatartása s fellépése tekintélyt szerzett, 
s elegendő méltányosságot is vivott ki a katholika 
egyháznak — a legújabb időkig ; és ha most Bis-
marknak az egyszer roszul számitó erőszakolásai 
tényleg egy időre keserű napokat szereztek is neki, 
bizton hiszszük, sőt némileg következtethetjük is, 
miszerint épen az igy ingerelt s provocált katholi-
kusoknak törhetlenségig edzett s fokozott erélyes, s 
azért nehezen siker nélküli reactiója folytán, az 
elbizakodott állam-kanczellár elvégre is legelőbb 
kudarczot fog vallani, és következéskép a katho-
lika egyház, az u j Nagy-Germániában még nagyobb 
tekintélyre emelkedni 2). 

Ejszakamerika egyesült-államaiban, a legtar-
kább sekták e szabad hazájában a 38—39 millió-
nyi lakos között, a körülbelöl 12 millió, nagyrészt 
hitehagyott jövevény exkatholikusból kivált , ne-
gyedfélmillió hű katholikus, lelkes sorakozása s ön-

l) Neher, Kirchl. Greogr. u. Statistik. 3. Bände. Re-
gens!). 864—69. Band II. S. 1. az 1861—iki számítás szerint. 

Bármiként is vélekedjenek s reménykedjenek a szin-
tén erélyes és compact magatartású, derék svajezi katkoli-
kusok ellenében sem boldoguló erőszakos modern-liberalis 
népboldogitók. Érdekesek és jellemző egy ily szabadelvű 
hősnek az : „Im Neuen Reick" czimű hetilap, egyik számá-
ban (Nr. 22. Jahrg. 1872) tett nyilatkozata: „Erst vor Kur-
zem äusserte einer der hervorragendsten Staatsmänner der 
Schweitz, der sich sein Lebenlang mit den Ultramontanen 
mit seltener Ausdauer herumgeschlagen hat : „Ich habe so 
lange gekämpft und gestritten gegen die sekwarze Rotte, 
aber es hat wenig genützt. Ich habe nur die Ueberzeugung 
bekommen, dass wir in der Schweitz nichts gegen diese 
Römlinge ausrichten, wenn wir nicht von Deutschland Hilfe 
bekommen. Es muss ein Mann wie Bismark dastehen, vor 
dem sie Furcht und Respekt haben, der ihnen eine Ruthe 
vorhält, mit welcher sie, wenn alle andern Stricke reissen, 
zu Paaren getrieben und gestäupt werden müssen". 

feláldozó tevékenysége folytán, sérthetlen jogok 
fokozatos kivivása mellett, a ránylag rövid idő alat t , 
a katholika egyház reményteljesen virágzóvá lőn 3). 

A kis Belgiumban pedig, hol különben a 
fölényért rivalizáló szabadkőműves nemis t i tkolja 
többé in foro mysteriumait, jelvényeit, páholyi 
tevékenységét s programmját , — a katholikusok, 
lankadatlan éberségök, lelkes példás buzgalmuk s 
erős solidaritásuk következtében, legalább felváltva 
viszik a kormányt , vagy megkötve tar t ják esetleg 
kormányra jutot t ellenök kezeit. 

Ellenben minő szomorú nyűg, minő jogtipró 
járom alá került , például a katholikus Spanyolhon 
egykor oly virágzó egyháza, lanyha gondtalanság 
és szunnyadozó stagnatio következtében, még pedig 
uti figura docet, természetesen az államnak is rom-
lására. (Vége köv.) 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

33. Pauca addere iuvat de vetita Patriarckarum inthro-
nizatione ante apostolicam huius S. Sedis confirmationem. 
Patriarcharum electionem numquam firmám ratamque habi-
tant fuisse absque Romani Pontificis assensu et confirma-
tione, veterum monumenta testantur ; quam proinde confir-
mationem ab electis ad patriarchates sedes expetitam fuisse, 
ipsis etiam imperatoribus deprecantibus, compertum est. Ita, 
ut in re notissima alios omittamus, Anatolius Constantinopo-
litanus Episcopus, vir certe de Apostolica Sede non optime 
meritus ; quin et ipse Photius primus Grraeci schismatis 
auctor, ut electiones suae Romani Pontificis firmarentur 
assensu, flagitarunt, interventione quoque usi imperatorum 
Theodosii, Michaelis, et Basilii. Maximum vero Antiochenum 
Episcopum ideireo Patres Chalcedonenses (45) in sua sede 
consistere voluerunt, etsi latrocinalis Ephesinae synodi in 
qua Domno suffectus fuerat, acta omnia irrita déclarassent, 
eo quod „sanctus et beatissimus Papa qui Episcopatum san-
cti ac venerabilis Maximi Episcopi Antiochenae Ecclesiae 
confirmavit, iusto satis iudicio eius meritum approbasse vi-
sits esset." 

34. Quod si de illarum ecclesiarum Patriarchis agatur, 
quae recentiori aevo ad catholicam unitatem eiurato schi-
smate reversae sunt, neminem eorum invenietis, qui Rom. 
Pontificis confirmationem non expetierit ; quos omnes iidem 
Romani Pontifices datis litteris ita confirmarunt, ut eos simul 
Ecclesis suis instituentes praeficerent. Factum quidem est, 
ut Apostolica Sede tolerante propter regionum longinquita-
tem, itinerum pericula, et impendentia saepe saepius damna 
ab schismaticorum eiusdem ritus praepotentia, elecfci Patri-
archae ante Summi Pontificis confirmationem potestate ute-
rentur, quod etiam in Occidente propter necessitates Eccle-
siarum et utilitates dispensative iis concessum est (46), qui 

3) L. Kist. Amerikanisches. Mainz, 1871. S- 268. 
25* 
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essent valde remoti. At par est animadvertere, cessasse hu-
iusmodi causas, sublatis itinerum difficultatibus, et ereptis 
catliolicis beneficio summi Othomanici Imperatoris a civili 
scbismaticorum potestate. Nemo autem non videt, ita totius 
provideri catbolicae fidei conservation!, quam perturbare 
pro lubitu posset ante receptam Apostolicam confirmationem 
qui tanto indignus officio in patriarchalem sedem insiliret ; 
vei certe perturbationum occasiones praepediri, quae oriri 
possent, si quando electus patriarcha a S. Sede Apostolica 
reiectus, e suo loco cedere deberet. 

35. Profecto si res attente introspiciatur, apparebit 
quaecumque in Nostra Constitutione sancita sunt, omnia ad 
catliolicae fidei conservationem et incrementum, nec non ad 
veram Ecclesiae libertatem, auctoritatemque Episcoporum 
vindicandam conspirare ; quorum iura et privilégia, quae in 
Apostolicae Sedis firmitate solidantur, roborantur, conquie-
scunt, Romani Pontifices, supplicantibus Episcopis cuiusque 
dignitatis, gentis vel ritus, contra haereticos vel ambitiosos, 
strenue semper defenderunt. 

36. De nationalibus vero, uti aiunt, iuribus opu3 non 
est ut pluribus respondeamus. Si enim de civilibus tantum 
agatur, ea in potestate sunt supremi Principis ; cuius est de 
illis rite diiudicare ac decernere, prout ad subditorum utili-
tatem expedire censuerit. Si forte autem de ecclesiasticis res 
intelligenda sit, nemo unus ignorare potest, nulla nationalia 
seu populorum iura in Ecclesiam eiusque hierarchiam et or-
dinationem, catbolicos umquam novisse. Etsi enim undique 
gentes ac nationes in Ecclesiam confluxerint, omnes tamen in 
unitate sui uominis ita Deus adunavit sub eo, quem univer-
ais praefecit, supremo ' Pastore B. Petro Apostolorum Prin-
cipe, ut iam non sit, uti monebat Apostolus, Grentilis et Iu-
daeus, Barbarus et Scyta, servus et liber, sed omnia et in 
omnibus Christus (47) : ex quo totum corpus compactum et 
connexum per omnein iuncturam subministrationis, secun-
dum operationem in mensuram uuiuscuiusque membri aug-
mentum corporis facit in aedificationem sui in charitate (48). 
Dominus enim non modo nullám gentibus aut nationibus 
dedit potestatem in Ecclesiam, sed eas iniuncto debito cre-
dendi (49) doccndas commisit Apostolis ; uude et Beatissi-
mus Petrus (50), convenientibns Apostolis et senioribus pa-
lam edixit, elegisse Deum, per os suum audire gentes ver-
bum Evangelii et credere. 

37. At etiam summi Imperantis iura a Nobis violata 
fuisse dicuntur. Vulgaris haec est longoque haereticorum usu 
detrita calumnia ; quam primitus contra Christum Deum a 
Iudaeis excogitatam, ethnici apud romanos imperatores, mox 
haeretici apud principes etiam catbolicos saepissime adhi-
buerunt, atque utinam et in praesentia non adhiberent. Quare 
S. Hieronymus (51) scripsit „aduiari haereticos regali fasti-
gio, et hanc habere consuetudinem, ut superbiam suam regi-
bus imputent, et quod ipsi faciunt rex fecisse videatur : san-
ctos viros ac praecones fidei accusare apud eum, et iubere 
doctoribus ne praedicent in Israel, ne contra regis faciant 
voluntatem, quia Bethel, hoc est domus Dei et falsa ecclesia 
sanctificatio regis sit et domus regni." Has quidem impuden-
tissimas calumnias contemptu ac silentio obterere satius esset, 
adeo a catholicae fidei doctrinis, Nostrisque moribus et institu-
tis alienae sunt. Verum simplicibus et imperitis utilissimum 

est providere, ne damno aificiantur male et sinistre de Nobis 
et de Apostolica Sede existimantes, ob malignorum dicteria, 
„qui ex eo quod alios incessunt, vitiis suis opem ferre mo-
iuntur (52)." 

(-15) Concil. Chaleedon. Act. X. (46) Concil Later. IV. can. 26. 
(47) Colosa. III. 11. (43) Ephes. IV. 16. (49) Matth. XXVIII. 19 . (50 ) 
Act. XV. 7 (51) Comment, in Amos, cap. VII. vv. 10. 11 (52; Greg. Na-
zian. orat. 43, in laud. S. Basil, n. 68. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , márczius 19. M o l n á r A l a d á r u r a m r ug-

d a l ó z á s a . Vannak bizonyos emberek, kik bizonyos msg-
nevezhetlen ösztönből, nem léphetnek fel a nyilvánossá» elé 
anélkül, hogy meg ne rugdalják az egyház valamely iusti-
tutióját, ezek közé tartozik M. A. ur is, a hires iskolai tör-
vénynyel, még hiresebb fiascót fogott, nagy férfiú. A neve-
lés e nagy paedagogusa előtt, ugylátszik, első és legfőbb fel-
tételnek tűnik fel, meggyülöltetni a kath. zárdai nevelést, 
legalább erről látszik tanúskodni azon felolvasás, melyet a 
napokban „a felsőbb nőnevelés módozatairól", a nőképzö-
egylet tagjai előtt tartott, s melyben egyenesen a zárdai ne-
velés ellen nyilatkozott. 

Nem vizsgáljuk, mennyire tartották felolvasása e ré-
szét udvariasnak a jelenlévő hölgyek, kiknek legnagyobb 
része bizonyára zárdai nevelést nyert, azon szerencsétlen 
körülménynél fogva, mert szülőik nem élvezhettek még 
Molnár Aladár-féle felolvasást; sőt még azt is megengedjük, 
hogy. talán némelyek közülök beállván „a nővérek" közé, 
maltert hordani, örvendettek is a „szellemdús" felolvasás-
nak, habár nagyon bajos, ott szellemet találni, a hol vakoló 
kanállal dolgoznak ; hanem azt kérdezzük : mi köze egy 
protestáns embernek a mi kath. institutióinkhoz ? vagy az 
ilyen kath. institutiók csak akkor üdvösek, t. M. A. ur, mi-
kor a közös szeretetházak felállítására pénz kell ? máskor 
pedig kötelességszerüleg oldalba rugandók ? . . . . Elkép-
zelhetjük, mily ker. szeretetben, a katholikusok iránt mily 
türelemben neveltethetnek azon árva gyermekek, kik M. A. 
ur szeretetházában szivják a levegőt ! — ezekből fognak 
még csak felnőni a férfiak, kik ily szellemi nevelés mellett 
— mert felteszszük, hogy nem neveltet más irányban, mint 
a hogy beszél — nemcsak szóval, hanem ököllel fogják majd 
a nőzárdákat ostromolni. 

De talán ily nagytapasztalatu uri embernek alapos k i -
fogása van a zárdai nevelés ellen ? talán hazafiatlan az ily 
nevelés ? nem, e bűnnel nem terheli szegény apáczáinkat M. 
A. ur ; neki különösen azon, megvalljuk, nagyon is gyenge 
lábon álló kifogása van nevelési módjuk ellen, hogy nem a 
világban élnek és igy a világi viszonyokat nem ismerik s 
nem értik ; de akkor honnan van igen t. M. A. uram, hogy 
a tapasztalat szerint a nővilág mégis annyira bele találja 
magát a világ viszonyaiba ? nem kell-e talán inkább oda 
magyaráznunk e szavakat, hogy a zárdai nevelés azért nem 
tetszik, mert azon nők közül, kik ott neveltetnek, nagyon is 
keveseket lehet megnyerni a „nővérek" körének ? hogy ezek 
nem oly rövid látásúak, kik könnyen át nem látnák azon 
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terveket, melyeket részökre a páholyok nagyérdemű mes-
terei kovácsolnak ? nem ez-e oka azon idegességnek, mely 
M. A. urat rugdalózásra készteté, a zárdai nevelés ellen ? 

Egyet azonban még is elfelejtett M. A. ur, mit tennie 
okvetlenül kellett volna, hogy valóban nagy férfiú legyen ; 
kérvényt kellett volna köröztetni Eva asszony utódai között, 
a zárdák eltörlése mellett és azt honatyai tekintélylyel be-
nyújtani az országgyűlésnek, mert különben minden szép 
dictiozásnak csak az lehet a vége, hogy M. A. ur nagy bo-
szuságára mégis csak fenmarad a zárdai nevelés, ami pedig 
még gondolatnak is borzasztó, mert, kérem szépen, lia sem a 
jezsuitákat ki nem űzték még, sem a zárdai nevelést be nem 
szüntetik, ugyan, hogy nem menne akkor tönkre ez a szegény 
Magyarország ? 

Oh ti dicsőitett, nagy férfiak, Molnár úrral egyetemben 
mily kicsinyek vagytok, mihelyt nyilatkoztok, — sárt vesz-
tek kezetekbe, mint az utczai gyerköcz, rugdalóztok, kia-
báltok, hogy nagynak látszassatok és czélotokat eléritek, 
mert látjuk mennyire — éretlenek vagytok. -+-

Hilda, márczius derekán. W e n i n g e r a t y á n a k 
b ö j t i p r e d i k á c z i ó i . (Folyt.) A második hitszónoklatot 
rövid bevezetés előzte meg, melyben szónok szokása szerint 
a közönséget első előadásának főbb pontjaira emlékeztetvén, 
folytatja az ezen böjti predikácziók számára választott tár-
gyat, s bizonyítja Krisztus istenségét müveiből. 

„Váljon miért hiszik jelenleg annyian, hogy Krisztus 
csak őhozzájok hasonló, közönséges ember ? Miért tagadják 
istenségét ?" 

„Mikép 8 nap előtt Krisztust kérdeztük s feleletét hal-
lottuk, ugy most is legegyszerűbb volna, azokat kik nem 
hisznek, kérdezni : váljon mért nem hisztek Krisztus isten-
ségében ?" — mondja szónok. „De egyrészt nincs módom-
ban, mindegyiket, egyenként kérdőre vonnom, másrészt 
tartok attól, nehogy egyiktől, másiktól ama feleletet kap-
jam, miszerint maga sem tudja, minthogy csak azért nem 
hisz, mert — a hitetlenség jelenleg divat. — Történhetnék 
azonban, hogy egyik másik fellépne, s azt mondaná nekem : 

Ki tudja igaz-e, mit a szentirás Krisztus szavairól s tettei-
ről mond ? Ki tudja Krisztus tulajdon szavai-e ezek, meg-
történtek-e csudái, is igy-e, a mint ott előadatnak? Mi csak 
a legigazmondóbb, legtökéletesebb embernek hiszszük őt, a 
többire nézve pedig fenntartjuk magunknak a vélemény 
szabadságát . . . . Az ilyentől azt kérdezném : Honnan tudod 
te, hogy Krisztus a legigazmondóbb, a legtökéletesebb em-
ber ? nemde a szentírásból ? igy tehát egy forrásból merí-
tünk, — egyíéle fegyverrel vivuuk mind a ketten, s ennek 
következtében jogosan követelhetem, hogyha egyet hiszesz, 
hidd a többit is." 

Ekként folytatja előadását, és egy rövid, megható ima 
után kezdi Krisztus istenségének bebizonyítását müveiből, 
— azaz csudáiból. A csudákra vonatkozólag egyike a leg-
közönségesebb ellenvetéseknek az, hogy a csuda magában 
véve lehetetlen, mivel a természettan, a bölcsészet, a vegy-
tan és egyáltalában a „tudomány", annak lehetetlenségét 
„bizonyítják", és világosan kimutatják, hogy az úgyneve-
zett csudák, mind csak természetes uton történt események. 
Igy hiszik Krisztus csudáit tagadhatni, pedig épen ezen 
„felvilágosodottak" más téren, s más körülmények Éözt csak 

ugy vadászszák a csudákat, a rendkívüli, szokatlan, meg-
fejthetlen eseményeket. — Bátorkodom e tekintetben ama 
megjegyzést tenni, miszerint például valóban több mint kü-
lönös, hogy épen azok, kik a csuda lehetőséget végképen ta-
gadják, többnyire babonások, csuda-kíváncsiak. — Váljon 
nem léteznek-e „szerencsétlen" hetek, napok, órák ? nem 
léteznek-e bizonyos élőjelek, melyekből bizonyos „felvilá-
gosodottak" a jövőre következtetnek ? 

Váljon azon főtudósok közül, hányadik szereti a 13-as 
számot az asztalnál ? Nem roppant „szerencsétlenség"-e, ha 
az asztalnál a sótartó feldöntetik? Mily „szerencse", h a j ó -
kor reggel egy juhnyájjal, s ellenben mily szerencsétlenség, 
ha egy pappal találkozunk ? sat. sat. 

„Azt mondják, a csuda lehetetlen, mivel a természet 
törvényei általa megzavartatnának ! Ha a természet törvé-
nyei a csuda által megzavartatnának, ugy vélem, érezni is 
kellene ezt. — A természet törvényei szerint felgyógyul-
hat azon beteg, ki orvosoltatja magát. Váljon zavartatik-e 
ezen törvény, ha egyes esetekben a beteg csak egyetlenegy 
szó által, egyetlenegy szóra meggyógyul ! Bizonyára nem ! 
A gyógyszer el nem veszíti azért hatását, az orvosok és 
gyógyszertárok nem válnak azért fölöslegesekké ; szóval, 
minden a maga rendében maradt, ép azért ; mert a csuda 
rendkívüli esemény ! 

Ily módon bizonyítja szónok több példa által, hogy a 
csuda magában véve nem lehetetlen, s áttér aztán különösen 
Krisztus által véghezvitt csudákra. — Elősorolja a vakon 
született meggyógyitását, az özvegyasszony egyetlen fiának 
felelevenítését — Lázárnak, ki már négy nap óta a sirban 
feküdt, életbe visszahívását sat. sat., s végre idézi Krisztus-
nak eme tulajdon szavait, ki azt mondta (Ján. X, 37. s k. 
v.) : Ha Atyám tetteit nem cselekszem, ne higyetek nekem ; 
ha pedig cselekszem, és ha nekem nem akartok hinni, a tet-
teknek higyetek, hogy megismerjétek és higyétek, hogy az 
Atya énbennem vagyon, és én az Atyában." 

Érdekes, mit szónok e tekintetben a mai csuda-tagadók 
eszökjárásátjellemzőleg mond. „Aztmondják: minden csuda 
csak látszólagosan az, voltaképen pedig egy eddig még isme-
retlen erőnek működése. Furcsa ! Ezen álbölcsek tehát azt 
hiszik például, hogy „majd egyszer" fel fog fedeztetni a 
földnek, a homoknak egy oly, eddigien ismeretlen ereje is, 
melynél fogva az, a vaknak szemébe hintve, vagy nedves 
állapotban oda kenve, annak meggyógyulását okozza, holott 
manap ugy tudjuk, hogy ilyetén eljárás által jól látó em-
bert is vakká tennők, nem hogy a vaknak szeme világát 
szereznők vissza . . . . hol van tehát a földnek ezen szem-
gyógyító ereje ma, s hogy van az, hogy ma épen ellenkező-
jét eredményezi annak, mit Ján. IX, 6 s k. olvasunk ? . . . . 
íme az álbölcselet, mely „természetes" magyarázata által, 
nem hogy megmagyarázná a kérdéses dolgokat, hanem még 
inkább összebonyolítja azokat. E tekintetben az ókor pha-
rizeusai sokkal okosabbak voltak, mint az ujkoruak felvi-
lágosodottjai ; mert azok Krisztus csudáit soha sem merték 
természetes okokból magyarázni, jól tudván, hogy az egy-
szerű köznép legott ezen megsemmisítő következtetéssel állott 
volna elé : „Ha ezek természetes dolgok s cselekedetek, hát 
ti, miért nem utánozzátok azokat ? " . . . . 

Előadását következőképen végzi : „Ájtatos hallgatóim I 
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Azt láttuk ma, hogy Krisztus mint Isten működik s ebből 
bebizonyitott.uk, bogy ő valóságos Isten és nemcsak ember. 
Ez tagadhatatlan, kézzel fogható igazság, tény ! Mily bün-
tetést érdemel tehát a mi nemzedékünk, mely őt, daczára 
enuek, nem akarja Istennek tekinteni? Mily itélet vár 
azokra, kik ő benne nem hisznek? Oh Uram ! ébreszd fel e 
szellemileg megholtakat! Szólj megholt szivükhöz, mint lekiál-
tál Lázárnak sirjába : „Lázár ébredj ! tudd meg, hogy Iste-
ned vagyok, mert mint Isten beszélek, mint Isten műkö-
döm. Amen." (Folyt, köv.) 

Alsó-Szemeréd, márczius havában. T. szerkesztő 
ur ! Mások is megteszik, hogy midőn csupán a pénzügyről 
kellene szólniok, beszélnek a házasságról is . . . Miért ne 
szabadna nekem is több összefüggő, vagy nem függő tár-
gyat egy levélbe foglalni, s ezt, mint egy szellemi omnibust 
a „Religio"-nak megküldeni? Egyébiránt az összefüggés 
hiányán sem lesz oka bárkinek is megütközni, ha észreveendi, 
hogy e különféle tárgyak is mind reducálliatók egy alap-
eszmére, t. i. a vallásra, vagyis religióra . . . A „Religio" 
— szabadjon reménylenem — ily quodlibetnek helyet adand. 
E rövid bevezetés után megmondom immár, mire nézve 
akarom először is elmondani nézeteimet. Ez a modern civi-
lisatio leghitványabb productuma : az úgynevezett „polgári 
házasság." Nem ok nélkül mondom: „úgynevezett". Mert a 
keresztények közt csak a házasság szentsége az, mely há-
zasságnak nevezhető ; mihelyt tehát polgárinak mondatik, 
nem házasság az, hanem csakis előleges bejelentése az állam-
nál. Sem több, sem kevesebb, mint az eddigi házassági en-
gedély, melyet a házasulandók bizonyos körülményekben 
kötelesek a lionv. ministeriumnál kieszközölni. Ha a magyar 
parlament ad maiorem liberalismi glóriám ezentúl minden 
polgárt igy akar boszantani, ám teljék kedve; a kath. egy-
ház azért a házasságot a szentségek sorából kitörülni nem 
fogja, s erősem hiszem, hogy minden becsületes katholikus 
ezentúl is csak akkor tartandja magát házasnak, midőn a 
„ker. anyaszentegyház szokása szerint" egybekelend. 

Ki lesz azonban a közigazgatási személy, ki előtt a 
szándékolt házasság előlegesen bejelentendő az államnak ? 
A polgármester ? a biró ? vagy a közjegyző ? vagy a megye 
utján, egyenesen a belügyminister ? E kérdésekre eszembe 
jut Székács József minapi nyilatkozata a „P. N." hasáb-
jain, hol (f. é. febr. 27. szám, regg. kiad.) amaz „öreg pap" 
— mint magát nevezi — szóról szóra igy beszél: „Az evang. 
egyház a polgári törvény előtt, dogmai kötelezettségnél 
fogva, minden hátulsó gondolat nélkül fejet hajt" . . . Mit 
gondol t. szerkesztő ur ! nem lenne-e jó a protestáns lelké-
szeket ajánlani ama közegekül, kik a m. parlament eme 
legdicsöbb rendszabályát majdan életbe léptessék ? En ré-
szemről nagyon is illendőnek tartanám, hogy ily korszerű 
törvény keresztülvitele egészen rájok bizassék; mert hát 
nem ök-e a modern liberalismus legtevékenyebb előharczo-
sai ? Székács ur fentidézett helyen, a „ker. egyház ama tü-
relmetlenségéről" beszélvén, mely szerint a házasságot ke-
resztény és nem keresztény között, meg nem engedi, igy 
szól : „Ha e kérdés az evangelium betűje és szelleme szerint 
volna megfejtendő, s itt nekem szabad kéz engedtetnék, 
soha sem kellene a keresztény hajadonba szerelmes zsidónak 
(vagy megforditva), a polgári házasságok hónába vándorol-

nia, összeadnám én őket jó lelkismerettel I. Kor. 7, 13—16 
alapján". Ugy-e, hogy igazam van tehát ? Miért is nem en-
gedtetik szabad kéz a protestansokuak ; vagy miért nem 
rendelkezik velők a törvényhozás ; s miért akarja „az euró-
pai keresztény emberiség" a házasságot az oltártól, a birói 
vagy polgármesteri hivatalba czipelni ?" „Enuek nem az 
evang. egyház az oka", mond Székács ur. „Ennek csakis a 
kath. egyház merev hajthatlansága az oka," gondolta, de 
kimondani nem akarta . . . Ismételve ajánlom tehát a pro-
testáns lelkészeket ama közigazgatási személyekül, kik előtt 
a megkötendő házasság mindenkor előlegesen bejelentendő 
lesz . . . Vegyék ők aztán a m. parlamenttel együtt e beje-
lentést formális egybekelésnek, vagy mint ők nevezik, pol-
gári házasságnak, ehhez a kath. egyháznak semmi köze : a 
kath. egyház, midőn a házasság szentségénél ténykedik, 
nem a polgárral, hanem a kereszténynyel áll szemközt, s a 
kereszténynek, úgynevezett polgári házassága ő előtte nem 
egyéb ocsmány ágyasságnál . . . (Vege köv.) 

Oroszország. A g ö r ö g e g y e s ü l t e g y h á z -
n a k e l n y o m á s a . Kinek nem volna tudomása azon, hol 
erőszakosabban, hol enyhébben, majd nyiltan, majd titok-
ban viselt, de mindig elkeseredett, kérlelhetlen s kegyetlen 
irtókáboruról, melyet az orosz kormány évtizedek óta a 
mindkét szertartásbeli katholikusok ellen üz ? Ki ne emlékez-
nék még, legalább az öregebbek közül, mig a iiatalabb nem-
zedék e dolgokat könyvekből is eléggé ismerheti, — ki ne 
emlékeznék még, mondom, azon kesergő jajkiáltásra, mely 
a harminczas évek végén, 1839-ben, Europa katholikus né-
peinek kebléből fakadt, midőn Miklós czár, egyszerre több 
millió egyesült görögöt átkényszeritett a schismára, mig 
egyidőben diplomatiája és hivatalos lapjai által azt hirde-
tette a világnak, hogy az orthodox-keleti egyház, csak bé-
kés és erkölcsi vivmányokat s hóditásokat tenni szokott. E 
borzasztó tettnek egyes részleteit azonban eleddig mély lepel 
fedte, mig legújabban épen egy scliismatikus toll találkozott, 
mely az egész ügyet a történelem részrehaj latlan Ítélőszéke 
elé hozta. Egy orosz havi füzet tavai bizonyos Moroskin, 
orosz-szakadár papnak hátrahagyott munkáját közié, mely 
kiválólag az egyesült-görög egyháznak eltörlését tárgyalja 
E könyvnek minden lapja a legellenségesebb szellemet leheli 
a katholicismus irányában, szerzője azonban elég vigyázat-
lan volt, egyes történelmi okmányok közlése által, minden 
józan embernek, mintegy kezébe szolgáltatni az eszközöket,, 
melyeknek alkalmazása által irányzatos ferditéseit kiderí-
teni, s a tiszta igazságot előállítani lehesseu. Ezen háladatos 
munkára legújabban Martinow atya, S. J . vállalkozott, ki 
Moroskin müvének legfontosabb részeit franczia forditásban 
s alapos jegyzetek kíséretében kiadta. Igy többi közt alkal-
munk van Siemaskónak, már 1827-ben Miklós czárhoz inté-
zett felterjesztésével is megismerkedni, melyet joggal igen 
ügyesen összeállított és kidolgozott csatatervnek mondhat-
nók, a görög-egyesült egyház ellen ; oly részletességgel, s 
minden, még a legcsekélyebb körülményeknek oly figyelmes 
tekintetbevételével vannak ott az utak és módok kijelölve, 
melyeken s melyek által, az emiitett egyháznak teljes tönk-
retétele mi hamarabb elvárható. 

A czél, mondja a felterjesztés, világosan ki van tűzve : 
a görög-egyesült egyháznak megsemmisítése. E czélra hat-
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hatós eszközök, radicalis rendszabályok szükségesek. Áz 
egyliáznak erőssége a papság, igy tékát mindenekelőtt a 
papságot kell tönkre tenni. A papság viszont károm osztály-
ból áll : a bazilita-szerzetesekből s a felső s alsó, világi pap-
ságból ; — ime azon károm állomás, melyen keresztül ha-
ladnunk kell, kahogy a kitűzött ezélt elérni akarjuk. Ezek 
közül a baziliták azok, kik az uniónak legkatalmasabb t á -
maszai, tehát mindenek előtt ezek ellen kell, hogy támadá-
sainkat intézzük. 

Lássuk a részleteket. A bazilitáknak ereje, befolyása 
és tekintélye, mondja Siemasko, több tényező által van fel-
tételezve. Ezeknek elseje erős, egységes szervezetök, tarto-
mányi főnökeik alatt. Egyik további az, hogy majdnem k i -
zárólag tanitással s neveléssel foglalkozván, nagy erkölcsi 
befolyást gyakorolnak a népre. A tanügy terén való mükö-
désöket terjedelmes birtokaik hathatósan mozditják elő, 
melyeket közösen birván, jövedelmeikből mindazon jótékony 
intézeteket tar t ják fenn, melyekben a katkolika egyliáznak 
fiatal sarját gondozzák, ápolják és nevelik. Igy tékát leg-
előbb a baziliták ellen kell törni. Fel kell bontani erős bel-
szervezetöket az által, hogy a tartományi főnököknek befo-
lyását és joghatóságát megtörjük ; továbbá el kell kobozni 
jószágaikat, elnyomni iskoláikat, s az ujonczfelvételnek meg-
tiltása által, magát a szerzetet az enyészetnek dobni oda. 

A zárdák után a plébániákra kerül a sor. Az aposta-
táuak önönmagán tett tapasztalatai alapján Siemasko itt is 
többféle, „jó" tanácsot tud adni. Igen jól ismeri azon szen-
vedélyeket s emberi gyengéket, melyeknek kizsákmányo-
lása által az embert szellemileg is rabbá tehetni, s ezértis 
kiválólag ilyféle tényezőknek érvényesítését javasolja. Azok 
számára kik a „tiszta szláv" értsd : a schismaticus szertar-
tás behozatala körül kiváló érdemeket szereznek, nyugdija-
kat és kitüntetéseket javasol, hasonlót, csakkogy mag na-
gyobb mérvekben indítványoz a főpapok számára is ; de 
mivel előre látta, hogy nem fog annyi áruló találkozni, a 
mennyi szükséges lenne, azért e megyék számának kevésbi-
tését is követelte, nehogy a nép hoszu széküresedések folytán 
feleszmélvén, észrevegye, mily roppant árulást követnek 
el rajta. 

Ezen gyengéd s mintegy közvetve alkalmazandó rend-
szabályok azonban csak eleinte szükségesek, véli Siamesko ; 
majd későbben, lia a görög-egyesült egyház ezeknek követ-
keztében hanyatlásnak indult, „valamivel erösebb" csapá-
sok már csak azért is kívánatosak, hogy a foganatba vett 
munka minél gyorsabban befejeztessék, s nekogy az elnyo-
mandó egyháznak hivei elegendő időt találjanak önvédel-
mökre. Mily pontosan követte az orosz kormány a hiteha-
gyott papnak eme pokoli tanácsait, igen jól tudjuk ; aka tho -
licismusnak szomorú állapota általában és a görög-egyesült 
egyháznak, a voltaképeni orosz tartományokban való, majd-
nem tökéletes elnyomása, fájdalmas tanúbizonyságot tesz-
nek arról. 

IRODALOM. 
23. „A népiskolai hitoktatás módszertana'1. Kath. képez-

dék, növendékpapok, tauitónők s hitelemző lelkészek hasz-
nálatára irta Bépássy János, képezdei tanár s főegykázi 
hitszónok. Eger. 1873. Ára : 50 kr. 

Örömmel, a szerző ur iránti kálától átmelegült szívnek 
örömével olvastam át a fent jelzett munkát, mely mig egy-
részt az „egély"-es költőt, mint gyakorlatilag tapintatdus 
férfiút, állítja elénk ; másrészt irodalmunkban régen és na-
gyon is érzett hézagot tölt be. Nagy horderejű általában a 
hitoktatás, főleg most az anyagelviség e szárnyszegett, a 
gyáva föl görengye fölé emelkedni nem tudó korában ; nagy 
horderejű a népiskolai hitoktatás, főleg ez, minden vallásos 
érzelemre oly zsibbasztólag ható időben, midőn a családi ne-
velés sokszor a hitközöny fagypontján áll, és a hitoktató 
magának az első nevelőnek, az anyának vétkes mulasztásait 
pótolni, s a mindenfelé burjánozó ro3z példáknak a gyer-
meki szívre oly romboló befolyását lehetőleg ellensúlyozni 
hivatva van. „Fontos az — sz. szerint — a tanítóra nézve 
is, mert az teszi az ő állását igazán magasztossá, hogy a t á r -
sadalom nevelője lehet, nem pedig pusztán gépies tanítója, 
fizetett szolgája, mint ezt oly államokban lát juk, liol a hi t-
tanítást a népiskolából kiküszöbölték ; de fontos az 
államra nézve is, melynek érdekében áll, hogy az iskolák-
ban jellemes egyének képeztessenek. Azok pedig kitelvek 
nyomán és jellemes tanítók által képezketők. Az ember ugy 
él, amint hisz, és aki mit sem hisz, annak élete is semmire 
való." (Sckenkel, Die prot. Geistlichkeit und die Deutsch-Ka-
tholiken.) Hálás elismerés illeti meg tékát szerzőt, ki a nép-
iskolai hitoktatás emelkedett szellemben irt tanmódja által 
biztos tájékozottsággal jelöli ki a hitoktató számára azon 
utat, melyen okvetlenül haladnia kell, kahogy a kitűzött 
czélt elérni ókajtja. E tanmódnak tudományos, de nem szá-
raz, hanem át meg át practicus, több helyen példákkal fel-
világosított fejtegetését sz. 3 részre osztva, az elsőben a gyer-
mekekkel (a tanalanynyal) foglalkozik ; a másodikban a hit-
oktató képzettségi kellékeit és kivatásának kötelmeit ismer-
teti ; a karmadik részben pedig a tantárgy kezelését illetőleg 
szükséges gyakorlati tájékozást nyújt , és azon eszközökről is 
értekezik, melyek által a gyermekeket korán az istenes 
életkez szoktatni lehet. A két első részt tékát elméleti, a ha r -
madik pedig gyakorlati elveket állit fel. 

Az elméleti téren sz. a gyermek lelki teketségeinek 
fejlesztését tárgyalja. Szól az ismerő teketségről, melynek 
czélja : világ-, ön- és Istenismeret ; az érző teketségről, s az 
ennek törzséből fakadó virágok- és levelekről, melyeket 
érzelmeknek mondunk ; a vágyó tehetségről s a belőle szár-
mazó gerjedelmekről, vágyakról, főleg pedig a megfontolt 
vágyról, azaz szabad akaratról, melynek külső nyilvánulata 
a tett. De előre bocsátja sz., hogy „már e felosztás maga is 
feltételezi, hogy az emberi lélek egy feloszthatatlan egész ; 
tehát a 3 alap-erő kifejlesztésének is nem szaggatottnak, 
egyoldalúnak kell lennie, kanem összhangzatosnak. Mivel 
továbbá az emberi lélek kalhatatlan, e fő erők belőle kiirt— 
hatlanok. Azért sohase; hagyjon fel a tanitó, még a legkono-
kabb gyermek tanításával sej sőt épen azt ismerje legfőbb 
kötelmének, hogy nevelészeti tudományát az ily elromlott 
növendéken kisértse meg, mint a jó orvos a legveszélyesebb 
nyavalyára fordit legtöbb gondot. Dupanloup is odanyilat-
kozik, „Irányeszmék a gyermeknevelés körül" czimü mun-
kájában, hogy szivesebben nevelte az úgynevezett rosz gyer-
meket, mint á „jót". — Értekezik még azután sz. a ju ta l -
mazás- és büntetésről ; legjobb fenyitő eszköznek a pálezát 
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és korbácsot tartja, s a veszőztetést a népiskolákból kárhoz-
tatva kitiltó §-t „embertelenül emberséges" törvénynek ne-
vezi. A kitérdeltetést paedagogiai szempontból nem helyesli. 

(Folyt, köv ) 

VEGYESEK. 
/ rr 

— Személyzetiek : 0 felsége a császár s ap. király val-
lás- és közoktatási magyar ministeriuma előterjesztésére dr. 
Dulánszky Nándor esztergomi főegyházmegyei áldozárt, s 
vallás- és közoktatási, magyar ministeriuma osztálytaná-
csosát az esztergomi székes-főegyház mesterkanonokává, — 
Blaskovics Ferencz alesperest s varbói plébánost, és Markus 
Gyula érseki titkárt ugyancsak az esztergomi székes-főegy-
ház tiszteletbeli kanonokaivá, és Zsihovies Ferencz tiszte-
letbeli kanonokot s a pesti központi papnövelde aligazgató-
ját a pozsonyi társaskáptalan kanonokává nevezte ki. 

— Jótékony adományozások. Magyarország herczeg-
primása ő fmlga Dévény, Pozsony melletti községnek isko-
lája nagyobbitására 200 frtot, Bartakovics Béla egri érsek 
ő excja pedig a meszesi r. kath. hitfelekezeti iskolaépítésére 
ujabban 200 frtot adományozott. 

— Haynald Lajos kalocsai érsek ur ő excja, élénken 
lelke elé állítván mindazon jótéteményeket, melyekkel az 
istenes lelkű legjobb anyja és boldogult kedves atyja szülői 
szeretete és gondossága általa Mindenható boldogitotta, mély 
hálájának kifejezést adni és mélyen tisztelt kedves anyja 
80-ik neve napjának emlékezetét megörökíteni akarván, Szé-
csényben, szülővárosában egy irgalmas szüzek gondozására 
bízandó kórházat alapítani, s e végre harminczezer forintnyi 
örökös alapítványt tenni elhatározta. Ugyancsak Haynald 
Lajos érsek ur a kalocsa-megyei néptanítók nyugdij-alapjá-
nak szaporítására ötezer frtnyi összeget adományozni mél-
tóztatott. (M. P.) 

— Nagy köszönettel vettük a következő munkát : Bi-
bliographia Cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis in Hungaria. 
Az esztergomi érselci-fömegye papságának közműveltségre ható 
irodalmi működése a legújabb korban. Közzétette Majer Ist-
ván, esztergomi kanonok. 

Mielőtt e felette érdekes munkát behatóbban ismertet -
hetnők, szabadjon őszinte köszönetet mondanunk annak lé-
tesítéséért, mely által egy, a magyar irodalom tágas meze-
jén már régen köztiszteletü férfi, uj érdemeket szerzett ma-
gának, nem kevésbé általános közművelődésünk története, 
mint tüzetesen pályatársainak jó hirneve s becsülete körül. 
Lapozzák át e füzetet, kik a papságot szellemi hátramara-
dottságról vádolják, s akkor ismételjék rágalmaikat, ha bá-
torságuk van hozzá ! 

— A solothurni kormány következetesen halad az ül-
dözés pályáján. Mult héten a baseli püspöknek levéltárát 
leltároztatta. Az iroda-igazgató püspöke, és az ehhez hü ma-
radt két canton, Zug- s Luzernnak nevében tiltakozván 
ezen, semmi által sem igazolt, törvénytelen eljárás ellen, 
kijelentette, miszerint csak az erőszaknak engedend. Még 
ennél több bajt az úgynevezett Lindner-féle hagyatéknak 
kiadatása okoz. Ezen hagyatéknak eredete a következő. Hat 
vagy hét évvel ezelőtt Münchenben egy baseli születési úr-
hölgy, Lindner k. a., ki a maga idején az előbb nevezett 
városban katholikus hitre tért volt át, meghalálozván, vég-
rendeletileg a baseli püspöknek szabad rendelkezésére 300000 
frankot hagyott. Ennél fogva a kormányoknak soha sem ju-
tott eszökbe, e pénzösszeg kovaforditását a püspöktől szá-
mon kérni, mig legújabban egy baseli lap azon hirt hozta, 

hogy mgr. Lâchât több, ezen hagyatéki összeghez tartozó 
tökét felmondott s azokat behúzni készül. Ennek következ-
tében a püspök rágalmi pert, inditott az illető lap ellen, mig 
viszont a kormány polgári uton a kérdéses alapitványnak 
kiadatását követeli. Ugylátszik, mintha ezen 300000 frank 
is egyik titkos rugója lenne azon veliementiának, melylyel a 
kormány a püspök ellen fellép. 

Körülbelül három hete, hogy a berni kormánytanács-
nak egyik tagja, egy Bodenheimer nevü tanácsos, Biel hely-
ségében, nyilvános népgyűlés előtt, a jelenlevők nagy botrá-
nyára, a katholikus papságot a legdurvább módon megsér-
tette, hoszabb „értekezés"-t tartván a coelibátusról, termé-
szetesen mind azon sületlenségek, durvaságok és aljas rá-
galmak elősorolása mellett, melyek e pontra nézve a libera-
lismusnak tkeoriáját képezik. Nevezetes, hogy a nem is 
Svajczi eredetű, hanem Badenből, Isten tudja miért, oda 
beszakadt Bodenheimer maga sem házas! Az egyesült jura-
vidéki papság ez okból egy 97 aláírással ellátott tiltakozást 
intézett a berni kormányhoz, melyben Bodenheimernek, 
mint hivatalos állásáról és ennek kötelmeiről megfeledke-
zettnek megbüntetését sürgette. A kormány azonban, meg-
szokott liberális nemtelenséggel, 97 becsületes embernek ezen 
tiltakozása felett a napirendre tért. Mivel pedig ugyanezek 
egy időben Lachat püspökhez hodoló feliratot intéztek, mely-
ben neki s személyében az egyháznak és annak látható fejé-
nek törhetlen hűséget fogadnak, azért a kormány, f. hó 
18-káról kelt határozata által mind a 97-et hivatalától „fel-
függesztette", elmozdiitatásokat a legfelsőbb törvényszéknél 
indítványozta, s kijelentette, miszerint más papokról gon-
doskodni fog. Honnan fog e bölcs kormány 97 Júdást 
szerezni, azt nehéz még csak sejteni is ; annyi azonban igaz, 
hogy a svajczi események hangosan kiáltó szózat mind azon 
papok számára, kik a liberalismusért rajonganak. 

— Schematismus Cleri Dioecesis Vaciensis in annum, a 
Christo Nato 1873. Episcopas : Excellentissimus, Illustrissi-
mus ac Reverendissimus Dominus Dominus Antonius Jose-
phus Pettier Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Vaci-
ensis, Suae Sanctitatis Praelatus Domesticus, S. Caes. et 
Apost. Regiae Maiestatis Actualis Intimus Consiliarius, So-
cietatis S. Ladislai Praeses, I. Ordinis Francisci Ioseplii Imp. 
Eques. Érdekesek azon rövid történelmi pontozatok, melye-
ket e névtár a megye területén létező apát- s prépostságokra 
vonatkozólag hoz. Kanonok van 12, föesperesi kerület 3 : a 
székesegyházi a pesti és a csongrádi, alesperesi 17, plébánia 
113, világi pap összesen 218, szerzetes a megye területén 
136. A plébániák közt van 74 tiszta magyar, s csak 2 né-
met, a többi vegyes ajkú, de ugy, bogy a magyar mindenütt 
előfordul. A lakosságnak összes létszáma 717598, ezek közül 
katholikusok 406212. Az elemi iskolák statistikája e név-
tárban is kiváló gonddal van összeállítva ; iskolás gyer-
mek 13928. 

f 
— A pesti katholikus politikai casino vallásos mély 

részvéttel jelenti ügyrokonának s tiszteletbeli bizottmányi 
tagjának : T. Viola Károly urnák, hosszabb gyengélkedés 
után, folyó márczius hava 21-kén, a hajnali órákban, ideg-
szélhüdés folytán, tevékeny élete 38-ik évében bekövetke-
zett, kora elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. é. már-
czius hava 23-kán délután 4 órakor, a sz.-Rókus melletti 
kórház-utezai 5-dik sz. alatti kertnek halottas kápolnájából 
a kerepesi vám melletti sírkertben takaríttattak el, — az 
engesztelő szent miseáldozatok pedig a sz. Rókushoz czim-
zett, ugy a terézvárosi s óbudai plébániai templomokban 
hétfőn, márczius 24-kén d. e. 10 órakor tartattak. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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: Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
I szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre üelyben s posta-

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, márcz. 29. 2G. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A napi sajtó szerepe helyzetünk s teen-
dőink körül. — A szentatyának legújabb brevéje az örmény 
kérdés ügyében. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Á napi sajtó szerepe helyzetünk s teen-
dőink körül. 

(Vége.) 

De még activitásunk e terén is kell, hogy a 
sajtó részére a, hol közvetlen, hol közvetett szerep 
biztosittassék. 

Az e téren bármi néven nevezendő' vezér-té-
nyezők tervszerű s egyöntetű működése, az erőknek 
egy czélra s egy irány felé összpontosítása és az 
erre szükséges, kölcsönös tapasztalatok eclecticus 
értékesítése, az időt, erőt s néha magát a sikert is 
koczkáztató experimentatiók megkimélhetése s ki-
kerülése egyiránt az ily szellemi közlönyök alkal-
mazott vagy nélkülözött előnyeitől függenek. 

A rendszeres kath. népnevelés- és józan okta-
tásügyön kivül, a néhol oly üdvös befolyású u. n. 
legényegyleti vagy kath. casinóügy és egyéb, a 
különben tétovázva elszórt, s épezért elenyészendő 
elemek, tekintélyt kölcsönző tömörülését ; vagy a 
lelkesedni tudó, nálunk vajmi csekély, testületi szel-
lemet előmozdítani s fentartani czélzó egyletek ügyei 
ily ügyesen szerkesztett szaklapok vagy egyleti 
közlönyök által nyernek másutt, és nyerhetnének 
nálunk is igazi életet és kölcsönösen ébresztő, buz-
ditó, egyöntetű szilárdulást. Mert, mellesleg legyen 
megjegyezve ; puszta formalitások kisérletei, me-
lyekről bát ran elmondhatni : van legényegylet, 
nincs legényegylet ; van kath. casino, nincs kath. 
casino ; van kath. olvasókör, nincs kath. olvasókör 
etc. az indigentiákon nemcsak nem segitenek, ha-
nem bizonyos értelemben inkább rontanak ; ameny-
nyiben másutt vagy később teendő kísérletekre 
nézve, többnyire némileg visszatartó praecedentiá-

kat képeznek, vagy ily intézmények életrevalósága 
felett kételkedő praejudiciumokat szülnek. 

Hogy pedig a destructiv, egyházellenes sajtó 
ellensúlyozására annyira szükséges, de biztos si-
kerre is számitható, katholikus sajtónak, bármely 
katliegoriáról is legyen a szó, különösen* két moz-
zanatot kell szemmel tartania ; az a fenn elmondot-
takból önként foly. 

Az ellenünk intézett mótio fogása ugyanis, 
mint fentebb már röviden jeleztük, abban áll, egy-
részt a még felsőbb rétegekben is, vallás dolgában, 
vajmi gyakori tudatlanságra s tájékozatlanságra 
számitva, tervszerű, lármás elferditések által a tév-
útra vezetettek szenvedélyeit vagy ellenszenvét fel-
izgatni, — részint pedig meglesett kedvező alkal-
makkor egyenesen, minden uton-módon discrediti-
rozni minél szélesb körben, a liberalismus ruganyos 
köpenye alatt, vigyázatlanok előtt, az egyház úgy-
nevezett ultramontán intézményeit ; ezek iránt ha 
nem idegenkedést, ugy legalább is egykedvűséget tá-
masztani, gyűlöletesekké tenni a katholikus érdeke-
ket, izolálni, önérdekről vádolni s gyanusitani a nem 
hajló elemeket és igy a solidaritást megtörve s a 
testületi szellemet elölve, minket katholikusokat a 
nyilvánosság fóruma előtt minden tisztelet, tekin-
tély s életerőtől megfosztani. 

Innen természetesen kettős teendőnk szárma-
zik : a tapintatos capacitatio és a minél szorosb so-
rakozás, tömörülés. 

Az első által önként szűnnék meg azon ano-
malia, mely szerint minket, óriási kath. törzstöbb-
séget, a heterogén és perfid elemekből összedobolt, 
incompetens kisebbség, fenyegető pressio sérelmes 
járma alatt képes ta r tani ; mert elfogult szenvedély 
s nem annyira igazi corruptio levén az e pontban 
segédkezet nyújtó, vagy legalábbis egykedvű, szá-
mos katholikusnál a hűtlenség, vagy lanyhaság 
oka : kellő felvilágosítás, kiábrándulás és tájékozás 
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folytán belátnák, hogy igy a fát magok alatt, mint 
katholikusoknak elvágniok nem szabad, nem lehet. 

A második által pedig, melyre a modern álli-
beralismussali, könnyelmű czimborálás és a tétlen 
passivitás, kellő világba állitott következményei s 
belátott veszélyei önként vezetnének s sarkallaná-
nak minden őszintén gondolkodót, — mindenesetre 
ébresztetnék az annyira szükséges testületi szellem 
s a katholika egyház ügyei iránti részvétes érdek-
lődés ; lehetővé tétetnék, ha kell, a tiszteletet paran-
csoló s tekintélyt kölcsönző, tömör fellépés ; vissza-
riasztatnának a merész s illetéktelen avatkozások, 
biztositottak lennének minden frivol sérelem elle-
nében törvényes jogaink az egyház javára s a haza 
üdvére és megszűnnék végre valahára az a gyönyö-
rűséges „vogelfrei" állapot is, melynek kiváltságá-
val sz. Is tván országában jelenleg csak az, a mi 
katholikum, dicsekedhetik. Csak mert volna Csiky 
február 28-ikán, a vaskalapos atyafiak ecclesiája 
vagy valami talniudos rabbi constitutiója s disci-
plinája ellen declamálni, mint perorált egész cynis-
mussal a kath. egyház constitutiója, tana és pap-
sága ellen, I rány i Dániellel együtt : bezzeg lenne 
most lárma s irtózatos tiltakozás, és sem a képviselő-
házon belül, sem azon kivül „élénk derültségé vagy 
az a szótalanság, mely a „Hon"-t (márcz. 2. sz.) 
felbátoríthatná azon majdnem gunynya l határos 
ráfogásra: „Bizonyosak vagyunk benne, hogy a 
kath. clerus helyesli — a magyar nemzetiség ér-
deke miatt — a kényszerházasságot. A különbség 
azonban az, hogy mig a liberális párt a kötelező, 
mindenkire kiterjedő, polgári házasságot akar ja , a 
conservativek csak a kényszer polgári házasságot 
kivánják behozni;" mintha csak a kath. papságot 
az ezt az „általános vallásérzelem" szempontjából 
védő Somssich-csal tévesztette volna össze, ki szerint 
persze, mint a „Reform"-ban (márcz. 1.) megjelent 
hires pronunciamento őszintén kivallja „a józan 
conservativismusnak nem lehet feladata, az idő me-
netét megállitani és a kor méltányos (?) követelmé-
nyeinek fejlődését megakadályozni akarni ; — ez a 
reactio dolga ; a józan conservativismus hazafias (?) 
kötelességének öntudatával, feladatának i smer i . . . . 
az emberiség tökéletesedésére törekvő buzgóságot a 
józan haladás biztos pályáján megőrizni." 

Mindkét főteendő körül — mint már fentebb 
is érintettük — természetesen a kath. sajtónak mint 
kiváló, általános s irányadó tényezőnek kellene sze-
repelni. 

A kath. napi sajtónak kellene tapintatosan s 

bátran adni lökést s vinni a vezényszót, nyúj tani 
mindenben kellő tájékozást, fentartani a folytonos 
szellemi közlekedést s érdekébresztő eszmecserét, 
résen állva, nyomban jelezni minden figyelemre 
méltó fordulatot vagy mozzanatot, és hangsúlyozni 
s tiztába hozni jókor a teendőket. 

Minő uton módon s minő alakban szerveztes-
sék az ily kath. sajtóügy, annak discussiójába e 
helyütt nem bocsátkozunk. Csak általában kiván-
tuk hangsúlyozni annak égető szükségét. 

Valamint elleneink a modern álliberalismus 
csábitó jelszava alat t , különösen a sajtó u t ján hat-
nak a felizgatott, tájékozatlan s vak szenvedélyre, 
az igazság, jog s tények sophisticus vagy pongyo-
lán hazug elferditése által, s ez uton ara t ják felet-
tünk meglepő diadalaikat : ugy viszont mi, az igaz-
ság alapos, correct, de egyszersmind tapintatos be-
gyozése, a tényálladékok folytonosan kellő vilá-
gosságba állitása, helyzetünk evidentiában tar tása, 
s az előrelátható vagy érezhető eshetőségekrei tapin-
tatos figyelmeztetés éselőkészités, szóval: tapintattal 
s intelligentiával vitt , felvilágosító capacitatió által , 
nemcsak ellensúlyozhatnék a történt vagy insoeni-
rozott, ellenséges kísérleteket, discreditiroznók, leg-
alább a józanabbak s óvatosbak előtt, époly mérv-
ben ellenfeleink hitelét, mint milyenben ennek foly-
tán nőne kath. közlönyeink tekintélye, — hanem 
tömörülésünk növekedtével lassankint lefegyverez-
nők, sőt leszorithatnók ennenterrenumunkról egé-
szen is a hívatlanokat. Akkor aztán mi is fellép-
hetnénk minden ellenünk intézett kísérlet ellenében 
erőteljes tekintélylyel és sikerrel. Akkor aztán, ha 
kellene, helyén lenne nálunk is a külföld példájára a 
püspöki collectiv-memorandumozás, vagy szükség 
esetében, mint azt nem rég a solothurni papság 
tette, — (70-en) Lachat baseli püspökük mellett, 
a svajczi kormány ellen Fulenbachban, február 
18-án, — a kath. clerus tömeges tiltakozása, vagy 
a világi hivek s testületek részérőli feliratozás, 
gyülekezés stb., mely a katholikus külföldön vaj-
mi sokszor oly lélekemelő, s hatásában oly üdvös 
mozzanatot képez. 

Mig ily irányban működő, de egyszersmind 
imponáló tekintélyre emelt, kath. napisajtónk nem 
lesz, addig mi, a katholikus többség legalább tény-
leg — és bárcsak tova ne sodortatnánk az átme-
neti szervezkedések e korszakában, annyi reform 
sikamlós lejtőjén! — többé kevésbé a szeszélyes 
kisebbség já téklabdája maradunk ; mert mindaddig 
a tettek, az ellensúlyzó alkotások s kath. intézmé-
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nyek tág mezején sem fog történni vagy történ-
hetni az, minek történni kellene ! 

Még mindig fennáll értékesítő rendelkezésünkre 
a változás vagy inkább változtatás e pontbani le-
hetősége. 

E tőlünk függő fordulat eszközlése pedig — 
ismételjük — nálunk mindeddig aránylag annyiban 
könnyebb, a mennyiben nem annyira megrögzött 
corruptióval van dolgunk, különösen ennensoraink-
ban, mint inkább roszttl informáltak vagy elfogul-
tak egész légióinak felhuszitott szenvedélyeit kell 
csak tapintatos felvilágosítás által csillapítanunk s 
a könnyelműeket kis gondolkodásra indítanunk ; 
noha másrészt ismét annyival jár terjedelmesb mun-
kával, a mennyiben ép azért nálunk nemcsak ellen-
feleink ellenében defensiv állást kell foglalnunk, 
hanem ennensoraink között is mintegy téritő mis-
siót, még pedig mindenekelőtt tar tanunk. 

Lesz-e a lehetőségből valóság? — az a jövő-
nek. mindenesetre komoly titka. 

Csak annyi világos, miszerint a jelen mulasz-
tásait szigorú felelősségre vonhatja majd már a kö-
zel jövő is. Mert a szabadkőműveseknek, kik Bu-
dapesten most már három lapot is szerkesztenek, 
melyekre laikus ember nemis praenumerálhat, — 
nem hiába van ám egyrészt „Figyelő"-jük, a ki 
résen áll s kispionirozza a gyengébb oldalakat s a 
kellő opportunitást mindenben ; másrészt pedig az 
eddigi vivmányos siker még kii át ásteljesb reményé-
nek kifejezést adó, czélzatos czimü „ Hajnal"-uk is, 
melynek márczius havi első számai elég jelentő-
ségteljesen telvék autogratulátiókkal s önmegelé-
gedéssel. ' 

Hogy pedig azután, ha egyszer az egyház s az 
állam közti anomaliák bármily oknál fogva a tör-
vénykönyvbe formulázva és az életbe gyakorlati-
lag átmennek, mennyire nehéz azokon utólagosan 
segiteni, daczára minden buzgalomnak, tevékeny, 
éber hitéletnek, a kath. ügyérti , kitartó lelkesedés-
nek és még a ravasz I I I . Napoleon t is pressio alatt 
tartott sorakozásnak : arra élő példa a majdnem 
egészen katholikus *) és mégis jobbadán még min-
dig a nehéz idők nyomása alatt, és a század ele-
jén szülemlett s tűr t egyházjogi anomaliák stádiu-
mán álló, placetumos, civilházasságos etc., szeren-
csétlen Francziaország. 

Végezetül megjegyezzük még, miszerint senki 

*) Neher szerint id. h. Bd. I. S. 415. — a 35 vagy 
(Nizza és Savoyával) 36 millió katholikus mellett van Fran-
cziaországban körülbelül 2 millió akatholikus és 74000 zsidó. 

felett sem volt szándékunk itélni, csak kétségbe-
vonhatlan tényálladékokat s óvatosságot igénylő 
mozzanatokat k ívántunk registrálni s figyelembe 
ajánlani . 

Napjainkban igen nagy előszeretettel ápoltat-
nak az úgynevezett cultur-bölcsészeti tanulmányok : 
mi is kivántunk kath. egyházi állapotainkra s ko-
moly teendőinkre való különös tekintettel e, legalább 
részben, hasonnemü kisérlettel kedveskedni és ha 
Isten ugy akar ja , további eszme-társitásra adva 
lökést, használni is. B. 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Folytatás.) 

38. Ecclesiae igitur catholicae doctrina est, ab ipso 
Christo Deo accepta, et a sanctis Apostolis tradita, reddenda 
esse Caesari quae sunt Caesaris, Deo autem quae Dei sunt ; 
quapropter et praedecessores Nostri numquam omiserun';, 
cum opus fuit, debitam principibus fidem et obedientiam 
inculcare. Quo lit, ut imperatoris propria sit civilium rerum 
administratio, res autem ecclesiasticae ad sacerdotes omnino 
pertineant. His autem rebus ea omnia sunt accensenda quae 
ad exteriőrein, uti aiunt, Ecclesiae disciplinam constituen-
dam et saiiciendam necessaria sunt : haereticuin enim esset 
asserere, uti iam definitum fuit a recol. mem. Pio VI. prae-
decessore Nostro (53) usum huius potestatis a Deo acceptae, 
abusum esse auctoritatis Ecclesiae. Haec autem distinctio 
potestatum ut plane intégra servaretur, Apostolica Sedes 
plurimum semper adlaboravit ; et saecularium principum in 
rebus ecclesiasticis immixtionem, quae spectaculum novum et 
Arianae haeresis inventum a S. Athanasio (54) dicta fuit, 
sanctissimi quique Praesules aperte improbarunt ; quos inter 
meminisse sufficiat Basilium Caosariensem,tlregorium Theo-
logum, Ioannem Chrysostomum et Ioannem Damascenum. 
Qui postremus aperte affirmabat (55) „neminem sibi persua-
surum Imperatoris edictis Ecclesiam administrait ; sed Pa-
trum institutis regitur, sive ea scripta siut, sive non scripta." 
Quapropter et oecumenici Concilii Chalcedonensis Patres 
(56) in causa Pliotii Episcopi Tyri aperte proclamarunt, 
ipsis assentientibus Imperatoris administris „contra régulas 
nihil pragmaticum (hoc est imperiale decretum) valebit ; ca-
nones Patrum teneant." Et sciscitantibus iisdem administris 
„num haec de universis pragmaticis decerni sancta Syuodus 
vellet, quae in detrimentum canonum facta sunt, Episcopi 
omnes responderunt : Universa pragmatica cessabunt : cano-
nes teneant, et hoc a vobis fiat." 

39. Duo autem sunt in quibus laesa a Nobis imperialia 
iura dicuntur, videlicet quod modum in sacrorum Antistitum 
electione et institutione servandum definiverimus, atque ec-
clesiastica bona, inconsulta Apostolica Sede a Patriarcha 
alienari vetuerimus. 

40. Iamvero quid magis ad ecclesiasticarum rerum or-
dinem pertinere dicendum est, quam Episcoporum electiones? 
Quas nullibi legimus in sacris litteris, principum aut populi 

26* 
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arbitrio permissas, quas Ecclesiae Patres, oecumenica Concilia, 
apostolicae constitutiones ad potestatem ecclesiasticam perti-
nere semper agnoverunt et sanxerunt? Si itaque cum agitur de 
Pastore ecclesiastico constituendo Apostolica Sedes modum de-
finiat in iisdem electionibus peragendis servandum, qua ra-
tione dici poterit summi Imperantis iura violasse, cum non 
alienae, sed sibi propriae potestatis iura exerceat ? Est qui-
dem eximia et venerabilis in populum sibi commissum Epi-
scopi auctoritas ; nil tarnen est quod inde timeat civilis po-
testas, quoniam in Episcopo non iuimicum sed assertorem 
habebit legitimorum iurium eiusdem Principis. Quod si 
propter bumanam infirmitatem secus fieret, ipsa Apostolica 
Sedes in talem Episcopum a débita legitimo Principi fide et 
subiectione vere descisceutem amimadvertere minime negli-
geret. Neque verendum, ne quis inimicum erga legitimum 
Principem gerens animum ad episcopalem dignitatem subre-
pat : multa enim iuxta Ecclesiae leges in iis, de quorum pro-
motione agitur, antea inquiri soient, ut virtutibus praediti 
dignoscantur, quas in eis Apostolus requirit. His vero certe 
non polieret, qui deprehenderetur non servare praeceptum 
B. Petri Principis Apostolorum (57) „Subiecti èstote omni 
bumanae creaturae propter Deum : sive regi quasi praecel-
lenti, sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam ma-
lefactorum, laudem vero bonorum ; quia sic est voluntas Dei, 
ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium homi-
num ignorantiam ; quasi liberi et non quasi velamen haben-
tes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei." 

á l . Si autem, quod utile visum est primo Othomano-
rum in Constantinopolitana urbe dominatori eiusque succès-
soribus, placeat civile quoque officium atque administrati-
onem Episcopis aliisque e clero tribuere, non idcirco plena 
atque intégra Ecclesiae potestas in eorumdem electione po-
test imminui. Absonum enim foret, ut coelestia terrenis, spi-
ritualia civilibus posthaberentur et inservirent. Ceterum 
integrum semper esset summo Imperanti civilem personam et 
potestatem alteri tribuere, si quaudoque ita expedire iudica-
ret, pleno tarnen et liberó manente catbolicis Episcopis, ec-
clesiasticae potestatis exercitio. Id autem alias evenisse, quin 
etiam speciali diplomate celsissimi Imperatoris Otbomanici 
anno 1857 factum fuisse, satis compertum est. 

42. Quae quidem omnia cum iam Nos'tro nomine et 
mandato significata aperte fuerint Otbomanicae Aulae a Ven. 
Fr . Arcliiepiscopo Thessalonicensi, cum legatione Nostra 
extraordinaria Constantinopoli fungeretur, a calumniosis 
bisce et obsoletis dicteriis refricandis cessandum omnino esse 
liquet, nisi qui ex adverso sunt invidiosi, et magis studiosi 
partium quam veritatis velint reputari. 

43. Vehementissime autem admirati sumus, cum Nos 
impeti audivimus ob innovatam et confirmatam a Nobis 
legem circa bonorum ecclesiasticorum alienationem, quasi 
nedum imperialia iura invadere, verum et ipsa Ecclesiarum 
Armeniarum bona Nobis vindicare vellemus. Ecclesiastica 
bona ad ecclesias pertinere non minus certe quam civium 
bona ad cives, earumque sub potestate esse, non tam canones 
sanxerunt, quam ipsa naturalis ratio cuique suasit. Eorum-
dem vero bonorum administrationem primis Ecclesiae saecu-
lis Episcoporum arbitrio et conscientiae commissam, subse-
quentium Conciliorum décréta moderari non praetermise-

runt, editis legibus quibus definiretur qua ratione et quas ob 
causas administrate gerenda foret, alienatio permittenda : 
qua in re, circumscripta est vetus ilia Episcoporum potestas ; 
et synodorum vel quandoque maiorum Praesulum prudenti 
arbitrio permissa. Cum vero satis adhuc consultum non vide-
retur ecclesiasticorum bonorum indemnitati sive ob synodo-
rum infrequentem celebrationem, sive alias ob causas, Apo-
stolicae Sedis intercedere auctoritas debuit ; qua cautum 
est ne ecclesiarum bona, inconsulto Romano Pontifice alie-
narentur. 

(53) Const. Auctorem fidei, propos. 4. (54) Hist. Arianor. ad Mo-
nach. n. 52. (55) Orat. 2. de sacr. imaginib. n. 16. (56) Conoil. Chaleed. 
Action. IV. (57) Petr. II. 13. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pestj márczius 23. A l i b e r a l i s m u s i d e g e s -

s é g e . Ha a liberalismusról dölyfösen fenbordott feje s k i -
állhatatlan lármás hangja után kellene Ítélni, azt vélhetné 
az ember, hogy oly erős szervezettel bir, mely a legnagyobb 
viharokat is képes kiállani, pedig mint a tapasztalás mu-
tatja, oly roncsolt egészségi állapotban van, hogy elegendő 
jó erősen szeme közé nézni, vagy egy beszédet elmondani, 
és idegrendszerének ziláltvolta azonnal mutatkozik, mert 
ugy reszket, ugy rángatódzik, mintha csak nü^nötizáliiák • 
Igy já r t magyarhoni liberalismusunk azon fényes beszéddel 
is, melyet a Herczegprimás O Flmga a Szent-István-társulat 
ezidei nagygyűlésén tartott, mert beszélik, hogy márczius 
20-dikán az orvosok alig győzték a sok receptirást liberális 
szerkesztőségeinkben, hogy az e napon ott uralkodott, csak-
nem őrjöngésig fokozodott paroxismust csillapítsák. 

De kát mi volt az oka, kogy e lappangó láz kitört ?. 
Egyszerűen azon körülmény, mert a Primás ő Herczegsége 
kinyilatkoztatta, hogy: „az egyház a földön ugy, mint az 
égben más Mindenhatót, mint az Istent el nem ismer és el nem 
fogad". Mily crimen laesae status omnipotentiae ! mily meg-
sértése ez a liberális elveknek ! mily vészes felhők tornyo-
sulnak e nyilatkozatból a liberális törekvések felett össze ! 
A „Pesti Napló" kedves collegáival egyetemben nemis késik 
azt kérdezni tőlünk, kogy tulajdonképen mi bajunk is van 
nekünk, hogy harezot izenünk az államnak, holott ellenke-
zőleg ugyanez államnak köszönetet kell mondanunk, nem 
egy, irántunk legújabban is tanúsított kegyességeért, mert 
hát opportunitási szempontból, nem űzik ki a jezsuitákat, 
nem foglalják még le alapitványainkat, nem kozzák még be 
a polgári házasságot stb. stb. 

Keresztény érzülettel veszünk részt a „Pesti Napló" és 
társai lelki vakságában, de egyszersmind katározottan elitél-
jük azon, gonosz szándékból eredő insiuuatiót, mintha neve-
zett beszéd harezot üzenne az államnak, daczára mindazon 
jótéteményeknek, melyeket ez utóbbi állitólagosan velünk 
éreztetett. Hogy e liarcz létezik, azt nem tagadhatja senki, 
de hogy mi lennénk ennek kezdői, azt csak az mesélketi, ki 
az egész világot bolondnak tarja, és azt véli, kogy kivüle 
senki sem ismeri azon czélokat, melyek felé az állam a mi 
korunkban, daczára minden kivatalos és nem kivatalos czá-



2 0 5 

folatoknak tör. Hasztalan fogja azt bárki is, józan eszű ember 
előtt tagadni, bogy napjainknak tendentiája, az állam min-
denhatóságát, az absurdumok ezen absurdumát megalapí-
tani; a tények sokkal hangosabban szólanak, hogy sem az egy-
szerű tagadás képes lenne, hangjokat elnémitani. Az egyén, 
a testületek, az egyház szabadsága az, melyet az állami 
omnipotentia vasbékókba szoritani akar ; e törekvés ellen 
küzdeni pedig soha sem tett annyit, mint az államnak 
hadat üzenni, hanem igenis, a szabadságot, melyet nap-
jainkban szóval égig emelnek, tettleg pedig elnyomnak, vé-
delmezni. 

Midőn az egyház a status-omnipotentia ellen felszólal, 
és nem engedi magát az állam szolgájává lealacsonyítani, 
midőn kinyilatkoztatja, hogy nem ismer el Istenen kivül 
semmi Mindenhatót, távolról sem tagadja meg azt, mit ellen-
kezőleg maga is tanit, hogy t. i. az állam is Istentől rendelt 
hatalom ; csak azt tagadja, mintha ennek hatalma korlátlan 
lenne. Ez az, mit mi mindig tagadtunk, mit mindig tagadni 
fogunk s minek természetes corolláriuma, hogy az államha-
talomnak is megvannak a maga korlátai, melyeken tul meg-
szűnik az engedelmesség törvényei iránt, és nincsen keresz-
tény ember, ki köteleztethetnék az állam törvényeinek en-
gedelmeskedni azon esetben, ha hatalma korlátait átlépte. 

Az állam s a fejedelem nem birnak más és több hata-
lommal, mint a minő s mily fokban ezt az Istentől nyerték. 
Tudjuk, hogy az urak az egyház ellenében nagyon szeret-
nek az államnak isteni alapittatására hivatkozni, de e hivat-
kozás is csak oly egyoldalulag történik, mint minden, mit a 
liberalismus cselekszik ; mert tessék csak még egyszer fel-
ütni a szentírást, hol ugyanazon Isten, ki az államot alapi-
totta, részére egyúttal a hatalom terjedelmét is megszabja . . . 
Nem lenne valóban nevetségesebb dolog, mint egyrészt azt 
állitani, hogy az államot maga az Isten ruházta fel hatalom-
mal, és mégis másrészt ugyanezen felhatalmazáson tul kiter-
jeszkedni akarni. Az állami hatalomnak köre pedig igen 
határozottan van megszabva, azon két legfőbb rendszabály 
által, melyek minden emberi törvény felett állanak, t. i. 
„adjátok meg a császárnak ami a császáré, és az Istennek ami 
az Istené", és: „inkább kell engedelmeskedni az Istennek, 
mint az embereknek". A „P. N.u és társainak éles eszét hiv-
juk fel birául, mondják meg nekünk, hol van e kettős ren-
deletben szó az állam mindenhatóságáról, és az iránta ta r -
tozó feltétlen engedelmességről? — mondják meg nekünk, 
mikép igényelheti az állam a maga részére, az általuk is 
annyira magasztalt korlátlan hatalmat, anélkül, hogy ez 
által az Isten törvényét megsértené ? — mutassák fel ne-
künk azon törvényt, mely az államot mindenek fölé, és igy 
az egyház fölé is helyezi ! 

Ha az állam azt követeli, hogy az egyház neki min-
denben hódoljon, akkor az Istentől nyert hatalmi körön túl-
terjeszkedik, mert erre felhatalmazást nem nyert, és ha fel-
tétlen engedelmességet igényel, ami az ő részéről korlátlan 
hatalomnak felelne meg, ugy Isten ellen lázad fel, ki azt 
parancsolja, hogy inkább neki engedelmeskedjünk, mint az 
embereknek. Ezen lázadás által az állam megszűnik isteni 
institutio lenni, és ez által viszont összes tekintélye puszta 
emberi tekintélylyé sülyedt alá, minek következménye az, 
hogy egyetlenegy keresztény embernek sem szabad az állam 

korlátlan hatalmát, vagyis mindenhatóságát elismerni, mert 
ezáltal az Isten törvénye ellen lázadna fel. Soha sem létezett 
idő, melyben a keresztények az állam ilyetén követelését, me-
lyet tulajdonképen csakis a pogány állam tett, elismerték 
volna, inkább vértanúságot szenvedtek, hogy sem ilyképen 
engedelmeskedj enek. 

Ha valaki az állám mindenhatóságát elismeri és ennek 
következtében neki feltétlen engedelmességet fogad, amit 
akkor természetszerűen tennie kell ; ugy megszűnik Istennek 
alattvalója lenni, és arra kötelezi magát, hogy az államnak 
minden törvényeit végrehajtani s teljesiteni fogja, legyen az 
azután egyes bün, vagy teljes szakítás magával az Istennel, 
és hogy ez megtörténhetik, azt a franczia forradalom esemé-
nyei napnál világosabban bizonyitják. Ily esztelenséget és er-
kölcstelenséget védenek mindazok, kik a status-omnipotentia 
mellett kardoskodnak és kik lázas állapotba esnek, mihelyt 
valaki idolumoktól megtagadja azon tulajdonságot, mely 
egyedül az igaz Istent illeti meg. 

Az egyház az állam joghatóságát világi ügyekben soha 
sem tagadta és nem is fogja tagadni soha. E téren minden 
katholikus ember mindenkor engedelmességet fog tanusitani 
az állam iránt, minden legkisebb ellenmondás nélkül, de 
ezen határon tul az államnak többé semmi hatalma sincs; 
a világi ügyeken tul végződik befolyása és állanak jog-
hatóságának korlátai, amiért is sohasem követelheti, hogy 
adjuk neki azt is, ami az Istené, hogy az embert Istennek 
tartsuk, hogy Istent megfoszszuk tulajdonságaitól és azokat 
az államra ruházzuk át. 

Mi következik ebből ? Az, hogy a sz.-István-társulat 
közgyűlését megnyitó beszédnek megtámadott passusa, nem 
fosztotta meg az államot azon jogoktól, melyek őt megille-
tik, de nem is adott neki, valamint nem is adhatott olyanokat, 
melyek meg nem illetik. Az következik, hogy a nevezett 
beszéd meghagyja az Ur Istent a maga trónján, és valamivel 
nagyobb hatalomnak ismeri el, mint az államot, mert elis-
meri, hogy az Isten még az állam és az egyház felett is Ur. 
Az következik, hogy az állam mindenhatóságának tagadása 
által az emberiség legszentebb javait védelmezi, mert azon 
elerkölcstelenitéstől óvja, melyet az állam mindenhatóságá-
nak eszméje méhében rejt. Az következik végül, hogy az 
olyan beszéd, mely az állam mindenhatóságát tagadja, ma-
gának az államnak hasznosabb szolgálatot tesz, mint az 
összes liberális sajtónak ideges feljajdulása és alaptalan de-
nunciatiója, mert megmenteni akarja az államot a megsem-
misüléstől, mely az elerkölcstelenedés kimaradhatlan kö-
vetkezménye. 

Ha a mi lapjaink „irói" nem csak Írnának, hanem 
gondolkoznának is, továbbá, ha eszmeviláguk keresztény 
lenne s nem zsidó, avagy legalább zsidós, akkor talán ők 
magok is rá jöttek volna a fentebhi következtetésekre, re-
méljük azonban, hogy többszörös, hasonló erélyű nyilatko-
zatok végre is észre téri tik őket ; mert benső meggyőződé-
sünk az, hogy e faj majd kijózanul, mihelyt észreveszi, hogy 
a katholikusok, megsokalván ama helota-szerepet, melyet 
eddig játszottak, s melyből minden rüpők azon jogot szár-
maztatja a maga számára, legszentebb érzelmeinkben foly-
tonosan gázolni ; — hogy mondjuk a katholikusok, végre 
felébredvén, elhatározták ezentúl jogaik mellett nemcsak 
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felszólalni, — tessék bár „Napló"-éknak és a többinek, a 
hányan vannak, vagy se ; — hanem azoknak védelmökre 
cselekedni is. 

Ha e liberális uraknak valamivel több eszök lenne, 
lehetetlen hogy be ne látnák, mennyire ártanak saját ügyök-
nek ezen félelem s ijedtség által, mely arczaikat mulattatóan 
ideges grimace-okra kényszeríti, valahányszor a katholikus 
táborban egy tekintélyes személyiség felszólal ! S a katholi-
kusok, ha nemtelen ellenségeik eme roszul palástolt gyáva-
ságán okulva, végre valahára belátnák, mily — erősek 
lehetnének ! . . . A 

Buda, márczius derekán. W e n i n g e r a t y á n a k 
b ö j t i p r e d i k á c z i ó i . (Folyt.) „Ez pedig az örök élet, 
hogy megismerjenek Téged, egyedül igaz Istent, és a hit kül-
döttéi — Jézus Krisztust" (Ján. 17. 3.) — Ezen, az idei elő-
adások számára választott jelszavak előrebocsátása után, 
kezdi szónok 3. előadását következőképen : 

„Minél jobban haladunk a korban, minél inkább tá -
voznak el tőlünk az ifjúságnak bájai és reményei, annál 
komolyabban áll elénk az élet, mindazon lényeges kérdé-
sekkel, melyekre ifjúságunkban alig figyeltünk, s melyek 
jelenleg feleletet kivánnak. — Avagy törődtünk-e mi, mig 
fiatalok voltuuk, ezen s hasonló, pedig felette fontos és lénye-
ges kérdésekkel : Honnan származik mindazon nyomor, mely 
az emberi nemet sújtja ? Mily szándéka van a Mindenható-
nak velünk az örök jövőben? Mely utakon kell járnunk, 
hogy a valódi boldogságot elérhessük ?.... Ezek és még több 
ily kérdések fiatal korunkban mellékes dolgoknak látszot-
tak, de az évek elmultával, az erő fogytával, a hajnak őszü-
lésével, komolyak- és közelebb állóknak kezdenek feltűnni e 
kérdések előttünk és azon öntudat, hogy kielégitő feleletet 
kivánnak, mindinkább hangosabban szólal fel keblünkben. 
E fontos, elodázhatlan kérdések közé tartozik minden bi-
zonynyal az is, mely a megváltásra vonatkozik. Erre nézve 
tudjuk, hogy az emberi nem ősszüleiben elesett és Isten ke-
gyelméből ismét megmentetett. De eme tudatból származik 
azon további kérdés : „Ki által mentettünk meg?" és az erre 
adandó feleletből : „Krisztus által", emez utolsó: „Ki volt 
tehát Krisztus ?" 

Ezen bevezetés után emliti szónok, hogy ezen kérdést 
már az első két előadásában megfejtette, mint a melyekben 
világosan megmutatta : miszerint Krisztus, ki mint Isten 
működik, valódi Isten. Jelenlegi előadásában pedig Krisz-
tus istenségét bizonyítja, megmutatván a kinyilatkoztatásból, 
miszerint mindaz, mi az isteni Megváltóról abban s az egyes 
próféták által mondatott, Krisztusban teljesedésbe ment. 

„A Megváltó a legérdekesebb egyéniség, ki valaha a 
földön megjelent, s kit Isten az elesett emberiség megmenté-
sére küldeni megigéré vala. Az egész történelemben nem aka-
dunk oly hires vitézre, oly bátor győzőre, kit a Megváltóhoz 
hasonlitani lehetne. Közönséges gyermeknek jövőjét, midőn 
születik, mély homály födi, nem ugy volt az Krisztusnál, 
kinek élete sok ezer esztendővel születése előtt körülményesen 
megjósolva és leirva volt. Tudták az időt mikor jön, s a vá-
rost, melyben születni fog, ismerték azon viszonyokat, me-
lyek közt élni, a müveket, melyeket véghezvinni, sőt a ha-
lálnak azon nemét is, melylyel kimúlni fog." 

„Ajtatosok ! van-e az egész történelemben csak egyet-

lenegy egyéniség is, kiről ezt mondhatnók ? Bizonyára nem ! 
s azért a legérdekesebb férfi a Megváltó, minélfogva ipar-
kodnunk kell őt jobbau megismerni, mint akárkit." 

(Folyt, köv.) 
Alsó-Szemeréd, márczius havában. (Vége.) Hadd 

szóljak másodszor „A liberalismus s a sz. Vincze-egylet" 
névtelen Írójához is pár szót. 

Kedves névtelenem ! Te, ugylátszik, nagyon hiszesz a 
mai kornak és több becsületességet teszesz fel róla, mint érde-
mel . . . Supposito eo, hogy a sz. Vincze-egylet minden fa-
lucskában megalakul, s lesz pénze és egyebe ; ki áll jót érte, 
hogy egy szép reggelen nem kapsz, mint egyleti elnök vagy 
számadó, egy betiltó rendeletet, melynek értelmében az egy-
let feloszlattatik, és tőkéje a vallás nélküli állam kincstá-
rába vándorol ? Gondolod, hogy II. József császár idejében 
ehhez hasonló dolgok nem történtek ? 

De hát hagyjuk a szegényeket ? Épen nem. Viseljük 
gondjukat, mint az apostoloktól tanultuk ; de ugy, hogy a 
kezeinknél levő szegény-alapról magok a szegényeken ki-
vül, csakis legfeljebb főpásztorunk ós a jó Isten tudjon . . . 
Ha aztán jő az a betiltó rendelet, és a pénzt kéri a kapcsi 
állam, hamar oszszuk azt ki szegényeink közt és sz. Lő-
rinczczel ezekre mutatva mondjuk : „íme ezek az egyház 
kincsei !" 

Az én tervem ez : legyen minden szentegyház a j ta já-
ban egy perzsely felfüggesztve, melyről mindenki előtt tudva 
legyen, hogy az a szegények pénztára. A szószék arra való, 
hogy gyakrabban szóljunk onnét a felebaráti szeretet gya-
korlatáról, s ha ezt megteszszük, a szegények pénztára soha 
üres nem lesz. Ha aztán minden év végén számba veszszük 
valóságos szegényeinket, s az összegyűlt összeget köztük, a 
szükséghez mérten elosztjuk, erről főpásztorunknak sem 
kell tudomással birnia ; ha ellenben a begyült összeget tőke-
sitjük, s csak a kamatokat akarjuk szegényeink közt kiosz-
tani, czélszerünek látom az ily alapról főpásztorunknak 
jelentést tenni, s azt az egyházmegyei rendszabályok értel-
mében kezelni. 

Mit mondasz ehhez ? 
Ha félelmem igazolásaul némi illustratiót kivánsz az 

államok despotismusára nézve, habár tudom, hogy ismeretes 
az előtted, egész iszonytató voltában, — elég legyen a „pro-
testáns Róma" kath. püspökének nevét eszedbe hoznom. 

Mi a bűne e jeles püspöknek, ki most hazájából szám-
űzve, idegen földön kénytelen megyéje felett könyezni ? 

Mermillod püspök jeles egyházi szónok, kit Párisban 
s Európa több nagy városában élvezettel hallgattak a hi-
vek ; buzgó püspök, kinek ernyedetlen fáradozásai által 
épült fel G-enfben ama gyönyörű góth templom : „Notre-
Dame de Genève", s egy másik is nem rég az „Eaux vives" 
nevü városnegyedben ; továbbá neki köszöni létét több iskola, 
zárda, elagottak menhelye stb. ; ő termékeny iró is, ki az 
önalapitotta „Observateur catholique" és „Annales catholi-
ques de Genève"-en kivül, a bold. Szűz Máriáról irt egy 
gyönyörű műben, ragyogtatta fényes elmebeli tehetségeit... 

Váljon ezek-e bűnei, melyek a számkivetés kenyerét 
szerzették meg neki? Igen: mert 1847-től fogva, midőn 
pappá szenteltetett, folytonosan az Ur házának buzgósága 
emésztvén őt, oda vitte a dolgot, hogy az 1870-iki számlálás 
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szerint, az utóbbi évtizedben a katholikusok száma a genfi 
kanton területén 43,000-ről 48,000-re szaporodott, mialatt 
a protestánsoké 40,000-ről csak 44,000-re rúgott, s magá-
ban Kálvin városában is a katholikusok száma 26,374-re 
megy. E hirtelen szaporodást, mely a katholikusok növe-
kedő jóllétének jele, de főleg azt, hogy Mermillod „a pol-
gári törvény előtt, dogmai kötelezettségnél fogva . . . fejet 
nem hajt", elég nagy bűnnek tartá az állam, hogy határá-
ból kiűzze öt. 

Ki higyen tehát az államnak ? Csak rejtsd el, ha van 
valamid ; mert „depraedari desiderat, qui thesaurum publice 
portat in via". Fábián János. 

Rimaszombat. C o m m e n t á r a m a g y a r k i r . 
v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r l e g ú j a b b 
k ö r i r a t á h o z . T. szerkesztő ur ! Becses lapjának 23-dik 
s 24-dik számában a közoktatásügyi minister urnák körirata 
az egyházmegyei hatóságokhoz igen alaposan tárgyaltatott. 
Engedje meg, hogy egy ott kifejezett gondolatnak helyessé-
gét a következő, tényeken alapuló tudósitás által feltüntessem, 
egyúttal pedig magyarországi hitrokonainkat arra figyelmez-
tessem, miszerint bizonyos, hivatalos, vagy félhivatalos állítá-
soknak hitelét nagyban csökkenti azon körülmény, hogy az 
alárendelt közegeknek cselekedetei, a magasabb és legmaga-
sabb polczon álló elöljáróknak szavaival nem ritkán kirivó el-
lentétben állanak. 

A „Religio" 23-dik számának 181. lapján ezeket olva-
som : „Ami pedig különösen az állitólagos félreértéseket és 
az abból származó, azon téves feltevést illeti, mintha az ál-
lam a mi iskoláinkat sensim sine sensu közösekké akarta 
volna tenni, meg fogja nekünk engedni (a minister ur) hogy 
kinyilatkoztassuk, miszerint feltevéseink nagyon is alaposak 
voltak és féltékenységünk iskoláinkat illetőleg, félreértésből 
távolról sem származott". . . . 

Hogy mennyire igaza volt s van a „Religio"-nak, mi-
dőn ekként nyilatkozik, mutatja a következő eset, melynek 
szinhelye a mi városunk, s mely itt köztudomásu. 

Rimaszombat városában volt ezelőtt három felekezeti 
iskola, egy katholikus, egy lutheránus és egy kálvinista, s 
ugy látszik, meg is feleltek czéljokuak, mert nem volt pa-
nasz ellenök. Szent volt köztök a békesség s mindháromnak 
tanitói a városi pénztárból fizettettek. Itt tehát iskolára 
szükség nem volt, de subventióra sem, mert a -város igen jó 
módu. Es mégis, mi történt ? A kormány 12000 forinttal kí-
nálta meg a várost, ha iskoláit elközösiti, és ezen összeget a 
városnak már ki is fizette. A város ennélfogva folyó évi Sep-
tember 1-től a felekezeti tanitók fizetését beszüntetni ren-
delte s mostanában egy felekezetlen iskolát épit. Miként 
egyeztethető meg ezen nyilvános tény a minister urnák kör-
levelével ? . . . Nem csábitás-e ez ? Nem elpazarlás-e az 
ország által megszavazott összegnek, oly helyre, hol annak 
semmi szüksége sem mutatkozott ? Hány szegény falusi is-
kolát lehetett volna e 12000 frtból felállítani vagy felsze-
relni ? —• ezek pedig még ezrével szániittatnak. Mégis ugy 
látszik, nem annyira a műveltség mint inkább a hitetlenség 
az, mi caélba vétetik . . . ! 

Ezt bizonyítja legalább azon körülmény is, hogy nem 
egy katholikus küldöttség azzal lett Cr. P. ministeri tanácsos 
Által kérelmétől elüttetve, hogy csak felekezetlen iskolák segé-

lyezhetök, holott Molnár Aladár ur, ki ugy látszik, szintén 
egy kissé be volt avatva az oktatási ügybe, legújabban a 
„Pesti Napló"-ban határozottan azt állította: hogy az or-
szágos dotatióból a felekezeti iskolák is segélyezhetők. Vagy 
talán ezen szavakat is csak ily reservatio mentálissal kell-e 
érteni : „a katholikusok kivételével" ? . . . . 

Alig ha nem. Arra való vagyunk mi katholikusok, 
hogy egyrészt nyomjanak, másrészt pedig bolonddá tegye-
nek, mintha eszök ágában sem volna, csak a legkevésbé is 
alkalmatlankodni nekünk. Ha aztán egyszer már nagyon is 
sarokba szorítanak, s mi ennek következtében kissé morogni 
kezdünk, akkor megjelenik egy ministeri kör-, vagy leirat, 
s a legkomolyabb képpel azt mondja szemünkbe, hogy a mi 
nekünk fáj, az voltaképen nem fájdalom, hanem csak egy 
kis — „félreértés." íme a legújabb, cultusministerialis, ily— 
féle körirathoz, az ékesen szóló commentár Rimaszombatban. 
Kíváncsi vagyok, váljon lesz-e, ki tudósításom hitelességét 
kétségbe vonni merné. Bizonyára nem, mert az érdeklettek-
nek, például Gr. F. ministeri tanácsosnak mindenek előtt 
érdekökben fekszik, hogy — hallgassanak, iuxta illud : „si 
fecisti, — nega !" x. y. z. 

Catania. Kedves tisztelendő ur ! Mult évi november 
17-től Siciliában lakom, Catania városában és itt maradok 
márczius végéig. Vessen egy tekintetet a térképre, és ön, ki 
ismeri a levegőt, a növényzetet és a hegyek formátióit I ta-
liában — első pillanatra elképzelendi, hogy szép hely az, ci 
hol én most lakom. Villánkból nagyszerű kilátásunk van a 
tengerre és az Aetnára, mely most egészen hóval borított, 
azonban mi csak látjuk a telet és élünk tavaszban : a man-
dolák, narancsok és mezők most virítanak, kertünkben 
méhek és lepkék repdesnek. 

Sajátságos világ ez itt. Azonban beszélek önnek inkább 
arról, mi különösen érdekes, és ez a nép cultusa. Cataniában 
nem talál utczát, amelyben legalább 2—3 Mária-kép ne 
volna a falra festve ; ezen képek előtt az egész adventus 
alatt minden este lámpa égett, az advent utolsó hetében a 
városban szinte hemzsegett a vidéki sok dudás, kik aztán 
estenkint dudáltak a Mária-képek előtt. Karácsony vigiliájáu 
ezen képek legtöbbjei narancs- és citromkoszorukkal voltak 
feldíszítve. Advent utolsó hetében, ha végig mentem vala-
mely utczán, a boltokból, — melyek itten legtöbbnyire egy-
úttal lakósszobák — dudaszót és Mária-hymnusokat hallot-
tam, néha benéztem a félig nyitott ajtón egy-egy ilyen boltba 
és a Mária-kép előtt letérdelve láttam a családfőt, körülötte 
a többi családtagokat és egy széken ülve a dudást, a Mária-
kép előtt gyertyák égtek, — én meg voltam hatva. 

Február első napjaiban ünnepelte Catania védszent-
jénck, sz. Agathának ünnepét. Ezen ünnep 4 napig tart. Nem 
ereszkedem az ünnep részleteinek leírásába, mert ez hosza3 
volna ; csak ennyit : sz. Agathának reliquiái és fátyola egy 
nagy, művészileg készített ezüst sarcophágban vannak, az 
egész sarcophág lehet több mázsányi sulyu és több millió frt. 
értékű. Ezen sarcophágot a városi polgárok, fényes egyházi 
szertartással, az egész magistratus jelenlétében, egy óriási 
szánkára, mely vastalpakkal bir, felteszik, és roppant ha-
rangozások, lövöldözések és „cittadini, viva sant' Agatha!" 
kiáltások között valami 40 öl hoszu kötelek segítségével 
300—400 ember huzza a szánkát, a város utczáin fel és alá. 
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Kerekek segítségével bizonyosan könnyebben esnék a munka, 
de ezen férfiakat, kik a reliquiákat búzzák — többnyire 
votum kötelezi, és ezért teszik önmagoknak terhesebbé a 
munkát. Ugyanis, ka egy férfi nagyobb betegségbe esik, ren-
desen votumot tesz, hogy felgyógyulása esetében 5 vagy 10, 
vagy épen busz éven át húzni fogja sz. Agatha reliquiáit 
Ilyenkor ezen férfiak koszu fehér inget viselnek, mely egy 
fehér kötéllel van derekukkoz kötve, fejükön fekete kázi 
sapka, kezükön fekér keztyü, ezenkívül kezükben egy fehér 
zsebkendő, melylyel a levegőben roppantul hadaráznak, mi-
dőn meg-megállva kiáltják : „Cittadini viva sant' Agatha." 

Ime egy darab katholikus kitélet messze földről. Ha 
időm lesz és körülményeim megengedik, majd leirom egyszer 
talán az itteni adventet és sz. Agatka ünnepélyét is ; addig 
pedig Isten velünk ; igaz barátja. Sz. 

Catania 1873. febr. 19. 

IRODALOM. 
Az elmélet második tárgyát a kitoktató képezi. E 

tárgy fejtegetésénél sz. röviden időzve, siet néhány örök 
érvényű eszmét, iklett ecsettel festeni. „Kontár kezek között 
— mondja — a legnemesebb anyag is ízléstelen torzalakká 
törpül; . . . a nevelő tehát saját műveltségére fordítson kellő 
gondot, és a nevelés szent ügye mellett egész odaadással he-
vüljön . . . . Sziv nélkül nincsen szeretet, és szeretet nélkül 
senkit nem képezhetünk. Kell tehát, hogy a hitoktatónak 
mindenekelőtt nemesen érző szive legyen az emberiség, kü-
lönösen a gyermekek iránt. Aki kiszen az emberiség örök 
czéljában, aki meg van győződve, hogy a kisded szivében 
az Istenség szikrája lappang, s ki e szikra titkos fényében 
egyszersmind saját énjét örömmel szemléli, az mindig szent 
gyönyört fog érezni az ártatlanok közt, s midőn oktatja 
őket, az urangyalának szárnyait látja felettök kiterjedve, s 
mindennél többre becsüli Feneionnal a gyermeki jámbor-
ságot, ezen evangeliomi gyöngyöt, mely megérdemli, hogy a 
legtávolabbi országokból is felkerestessék . . . . Az ember 
hasonlít egy isteni hárfához, melynek ezüst kúrjain csudá-
latos kangok, az örök élet dallamai szenderegnek ; csak gya-
korlati, lelkesült művész csalhatja ki azokat, kinek szive 
ugyanazon égi szózattól rezeg". Denique, a költő még tan-
könyvül irt munkájában sem tagadja meg magát; miért is 
azt az ember a gyönyörű gondolatok által felvillanyozott, jó 
kedvvel olvashatja át. — Nélkülözhetlen kelléknek tartja 
azonfelül a hitoktatóban az alázatosságot, melyről Harnisch 
(Handbuch für das deutsche Volkssckulwesen) mondja : „Egy 
állásnak sem kell annyira mentnek lennie a gőgtől és nagy-
ravágyástól, mint a nevelői állásnak ; mert egy sem haszon-
talanabb, igazi alázat nélkül, mint ez. Egy kiu, pöffeszkedő, 
nyakas, birvágyó tanító a legnyomorubb ember a világon. S 
hogy röviden szóljak, szerintem sokkal többet ér egy tudat-
lan tanító, ki növendékei üdvét szivén hordja, s ki jámbor, 
alázatos, mint egy igen tudományos, elmés, de hiu tanitó, ki 
szeretetnélküli pengő érez". — Ajánlja továbbá sz., hogy a 
hitoktató teljes örömmel tanítson ; mert „csak a vidámság 

azon égbolt, mely alatt minden tenyészik, a mérget kivéve^ 
s e vidámság egyszersmind a keresztény vallás nemzeti 
szine". — A hitoktató részletes kellékei közt pedig kiváló-
lag említi fel : 1) hogy a tanitó emlékezetből, minél kivebben 
tanulja be a tantárgyat, melyet előad : innen az ország fő-
papjának azon bölcs rendelete, hogy a növendékpapok a 
kátét beemlézzék ; és 2) az iskola küszöbét készületlenül 
soka se lépje át. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Rosnavi-

ensis, pro anno Jesu Christi 1873, erectae sedis eppalis 97. 
Ordinarius : Illustrissimus ac Rssmus Dominus J. Georgius 
Schopper, Dei misericordia et A. S. Gratia Eppus Rosna-
viensis, Reg. Scientiarum Univ. Pestin. Emer. Rector Magni-
ficus, AA. LL. et Philosophiae, nee non SS. Theologiae penes 
Univ. Pest, et Vienu. Doctor Coll. E megyének három fő-
és 14 alesperesi kerületében 99 plébánia van, ezek közt 49 
tiszta magyar és 12 magyar-tót. Van 1 főgymnasium, 3 fő-
elemi, 99 plébániai és 118 fiókegyházi iskolája, iskolás gyer-
mek 13,783. A megyének 150 áldozára van, kik közöl 125-en 
működnek a lelkipásztorságban. A csinos kiállítású név-
könyvhez igen becses történeti jegyzetek vannak csatolva : 
De dioecesi et episcopatu Rosnaviensi ; de Ecclesia Cathe-
drali Rosnaviensi ; Abbatiae et praepositurae ; végre: Aliorum 
intra ambitum Dioecesis Rosnaviensis religiosorum conven-
tuum detecta vestigia. A megyének összes lakossága 318973, 
ezek közt 155719 1. sz. katholikus. 

— Főtdő Pribék Istvánő mlgának püspökké való szen-
teltetése f. hó 25-én történt, mint már előlegesen is jeleztük, 
a budai, várbeli plébániatemplomban. Az egyházi szertar-
tást végző Herczegprimás ő Fmlga mellett, a mgos pécsi és 
szombathelyi püspök urakat ; a felszentelendő mellett pedig 
a nmlgu váczi s a mlgos győri püspök urat láttuk. Az alkalmi 
szónoklatot ngos Palásthy Pál, esztg. kanonok ur tartotta, 
ki beszéde zárszavában igen hathatósan kiemelé, minő püs-
pökökre vagyon szüksége az egyháznak mai nap, szemben a 
mindinkább terjedő hitetlenségi áramlattal. A közönség elénk 
részvéttel kisérte az egész ünnepélyes szertartást. Legna-
gyobb része mindvégig maradt s térden fogadta az ujonan 
felszentelt püspök urnák első, szent áldását. A szeplőtelen 
szent Szűz, kinek magasztos ünnepén vevé fel a papi rend-
nek teljét, kisérje minden lépteit ; — ad multos annos ! 

— Michelis ismét nagy ügyetlenséget követett el 
amennyiben konstanczi „ókatholikus" nyáját a húsvéti gyó-
nás- és áldozásnak megtartására felkivta. E miatt nagy a 
„sittliche Entrüstung" a konstanczi uj-protestansok közt ; — 
„mire való az egész ,egyházreform1 — kérdik — ha azt 
akarják, kogy az ember még ezentúl is gyónjék ?" 

— Az ermelandi püspök kallomás szerint végre, márcz. 
15-én benyújtotta a királyi fiscus, tüzetesen a cultusminister 
elleni panaszát, a berlini, városi törvényszéknél. A panasz-
levél, melyet egy előkelő, berlini ügyvéd fogalmazott, a mult 
évi oktober l - e óta igazságtalanul visszatartott püspöki jö-
vedelmeknek kiadatását követeli. 

— Poroszországban egy királyi rendelet az 1868 óta 
fennállott tábori főprépostságot eltörülte. Utolsó tábori fő-
prépost tudvalevőleg Namszanowszky püspök volt. 

Nevelő kerestetik Budára, három fiu mellé, kik az 
elemi, illetőleg gymnaziális tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Zongora-tanítási képesség előnyt nyújt. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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küldéssel 5 l't. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
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minden küldeményekinté-
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, april 2. 27. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Havi szemle. — A szentatyának leg-
újabb brevéje az örmény kérdés ügyében. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A XVI. század vadságának, a reformátorok 

civilizatio-ellenes üzelmeknek szomorú korszaka 
ismétlődik napjainkban, s szinhelye ismét Németor-
szág lön. A „cuius regio, illius religio"-féle elvet, a 
XVI. századbeli, német-birodalmi, protestáns feje-
delmeknek eme zsarnok jelszavát hangoztatja s érvé-
nyesíteni törekszik Bismark, s közel állóknak látsza-
nak ama napok, melyekben politikája eme részének 
„vérrel s vassal" való keresztülvitelét csakúgy meg 
fogja kisérleni, mint megkisérlette s tényleg keresz-
tülvitte programmjának nemzetközi részét, csak-
hogy biztos remenyünk, sőt meggyőződésünk sze-
rint, ez lészen az ő „Canossá"-ja. 

Az eleddig eléggé hatalmas kanczellár azonban 
nemcsak utánozza, hanem még felül is múlja „re-
formatio" korabeli eszményképeit. Az ő tervei sok-
kal álnokabbak s ennélfogva sokkal veszélyesebbek 
az egyházra nézve, mint voltak Luther és Kálvin 
protectorainak, az akkori idők modorához mért, 
durva ökölütései. Az ő „cuius regio, illius religió"-
ja vészesebb következményeket hozhatna az egy-
házra, mint voltak azok, melyek amazoknak tizei-
méiből következtek ; mert ha akkor azon törekvés 
támadt, a fejedelem „meggyőződését" tenni alatt-
valói lelkiismeretének zsinórmértékévé, ugy ma-
nap már nem is a törvényes uralkodó az, ki ily jo-
got követel magának, hanem az „állam" azaz ; a 
mai felfogás szerint, egy, néhány száz zavart főből 
álló, legbelsejében kereszténytelen, a legtöbb eset-
ben egyenesen keresztgyülölő gyülekezet, melyre 
különféle elnevezés alatt ráfogják, hogy a népet 
képviseli, s mely szavazattöbbség által dönt a fe-
le t t , van-e isten, nincs-e; szabad-e az Istent keresz-

tény módra imádni szabad-e neki szolgálni, s meg-
hagyandó-e a polgári jogok élvezetében az, ki elég 
bárgyú, a 19. században még Istenben hinni. Ez 
nagyobb esztelenség, százszorta nagyobb zsarnok-
ság, mint a minőt aXVI-dik századbeli fejedelmek, 
az akkori „reformátorok" minden nógatásai daczára, 
sőt még az ókor pogány uralkodói is el mertek 
volna követni ; — ez az „ál lam"-nak istenitése s 
következőleg az állami mindenhatóságnak proclamálása 
a caesaropapismus által, mely arra törekszik, hogy 
omnipotens, bureaucratico-absolutisticus rendszeré-
nek megfelelő, materialisticus rendőregyházat szer-
vezzen magának. 

A kereszténységnek életfája, a katholika egy-
ház az, mely az emberi nem legszentebb javait ezen 
ujpogány caesarismus ellenében védelmezi, ugy a 
mint azokat a római zsarnokokkal szemben elsőben 
kivivta, azután pedig győzelmesen fentartotta. In-
nen van, hogy a bureaucraticus absolutismusnak, a 
szabadkőművességnek s az anyagelvi hitetlenség-
nek, szóval a „modern állam"-nak egész dühe most 
is csak a katholika egyház ellen irányul. 

Erőszakkal el akar ják szakitani a püspököket 
a pápától s a papokat és a hiveket a püspököktől ; 
erőszakkal az egyháznak tanitói s belkormányzati 
joghatóságát függővé tenni az állami rendőrköze-
geknek tetszésétől és jóváhagyásától. I gy teszik a 
fejszét a fa gyökerére, de mielőtt végképen ledön-
teni megkisérlenék, előbb koronáját nyessik, ágait 
tördelik, gyönyörű lombozatától fosztják meg azt. 
Elűzik szerzeteseit, lehetlenitik a tanitással, gyer-
mek- s betegápolással foglalkozó fiai- s leányainak 
áldásdus tevékenységét, kiszoritják a tanodából 
s az állami monopoliummá tett kényszeriskola ál-
tal pogány nemzedéket nevelnek a pogány állam 
számára. 

E régi, de fájdalom, soha el nem avuló eszmé-
ket és törekvéseket a porosz kormány újból fel-
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eleveniti, s az ekként támadt viszályban Bismark a 
papi és a fejedelmi hatalom közti, mint ő mondja, 
a világ, vagy legalább az emberi nem teremtésével 
egykorú harcznak folytatását lá t ja . Hogy manap 
a királyi és a papi, helyesben : egyházi hatalom 
közt, majdnem az egész világon elkeseredett harcz 
folyik, az igaz is, nem is, a mint veszszük. A ver-
seny manap már többé nem a világi és egyházi ha-
talom eszméje közt folyik ; az ellentét sokkal mé. 
lyebb, sokkal élesebb, sokkal szomorúbb : keresz-
ténység-e, vagy pogányság? — ez a jelszó, ez a 
kérdés, ez a harczi riadó; s a mennyiben a világi 
hatalomnak eszméje, s annak személyesitó'je, a k i . 
rályság, mindinkább jobban és jobban eltér azon 
örökké igaz elvektől, melyeknek létét és tekinté-
lyét köszöni, s mindinkább szorosban szövetkezik 
oly elemekkel, melyek azonosak minden jognak, 
minden rend- és tekintélynek ádáz, feltétlen taga-
dásával, mig az egyházi hatalom a keresztény esz-
mék és elvek fentartásáért küzd, s ál láspontját 
hősiesen s elszántan, következetesen s önfeláldozó-
lag védelmezi ; — annyiban igaza lehet Bismark-
nak, hogy a harcz manap a királyság és a papság 
közt folyik. Csak abban téved ő, a herczeg, az 
államkanczellár, a hatalmas minister, az eddig felül 
nem mult diplomata, ha azt hiszi, hogy e küzde-
lemben csak egyetlen egy osztálynak, a papságnak 
szellemi s anyagi birtokáról s érdekéről vagyon 
szó. Téved, mert ma már a legaluszékonyabbak is 
ébredezni kezdenek, és a sanyargatott papság mö-
gött milliói állanak a józan laicusoknak, kik igen 
jól tudják és érzik, miszerint korunk papsága egé-
szen más valamiért küzd, mint egy elszigetelt, önző 
kasztnak külön érdekeikért ; hanem hogy az, amiért 
erejét, jóllétét, sőt, ha kell szabadságát s életét is 
feláldozza, az emberi nemnek közös, legszentebb 
birtoka s kincse : a keresztény lelkismeretnek sza-
badsága, s a keresztény hiteszmének megmentése a 
divatos államomnipotentiának túlkapásaival s el-
pogányosodott zsarnokságával szemben. 

Téved továbbá a lcanczellár akkor is, ha azt 
hiszi, hogy ezen „legutolsó" küzdelem teendi teljessé 
s tökéletessé azon, nézetünk szerint nagyon is kétes 
fényű, babérkoszorút, melyet diplomatiai s egyéb-
nemü működésének eredményei eddigien fűztek ha-
lántékai köré. E törvények nemcsak gonoszak, de 
ügyetlenek is. Ámulattal kérdi az ember önmagá-
tól, midőn az illető javaslatokat el meg elolvassa: 
hogy merhet állam, melynek határain belül tizen-
négy millió katholikus lakik s vérrel, vagyonnal 

adózik ; — hogy mer ezek elé lépni oly törvények-
kel, melyek a pápának legfőbb egyházi joghatósá-
gát egy tollvonással eltörlik, az egyházi jurisdictiót 
a rendőrség kezeibe adják, a püspökök helyébe a 
tartományi főnököket s a pápa helyébe a cnltusmi-
nistert teszik?! Váljon képes és méltó-e valamely 
pap, bizonyos, akárminemü egyházi ténykedésnek 
elvégzésére? — e kérdés felett ezentúl nem a püs-
pök, hanem a kerületi, illetőleg tar tományi főnök 
fogna itélni. Ha a katholika egyház e törvényeket 
elfogadná s azoknak alája vetné magát, ugy halá-
los Ítéletét Németországban sajátkezüleg irta volna 
meg, mert e törvények egész lényegét forgat ják fel, 
fenállhatását nemcsak kérdésessé, hanem egyene-
sen lehetlenné teszik. 

De hogy van az mégis, hogy az állam i ly tör-
vényekkel mert a katholikusok elé lépni ? E fel-
tűnő jelenség egyszerűen onnan magyarázandó, 
hogy a kormányoknak nincsen fogalmok a katho-
lika egyház lényegéről. Úgynevezett katholikus 
kormányokon is megesik, hogy ne eshetnék meg 
tehát a nyakasan s tüntetésszerüleg protestáns, 
porosz kormányon, hogy a katholika egyházat a 
protestánssal tévesztvén össze, amazt is pusztán 
állami intézménynek tekintse, mely „dogmai tekin-
teteknél fogva" minden, — tehát meg a legkeresz-
ténytelenebb —• törvény előtt is fejet, térdet ha j t . 
Ez adja meg a berlini, kormányzó köröknek ama 
pöffeszkedő önteltséget, melynél fogva azt hiszik, 
hogy elég, bármily törvényt egyszerűen a „Staatá-
anzeiger"-ben közhírré tenni, hogy ipso facto már 
a tizennégy millió katholikus megszűnjék annak 
lenni és ezentúl csak Bismarknak u j evangéliumára 
esküdjék. De ez urak csalódnak. Jól mondá Rei-
chensperger nem régen, ez u j törvények feletti, 
egyik vita alkalmával : „Ha ezen javaslatok törvé-
nyekké lesznek, akkor püspökeink mind a börtönbe 
vándorolnak, ha csak igazi, jó pásztorok akarnak 
lenni, és nem béresek". Csalódni fog tehát a hatal-
mas kanczellár, s az is, kit tanácsai által inkább 
szőrit és lök, mint vezet. De e csalódásnak utóvégre 
is az a jó eredménye lészen, hogy Berlinben s talán 
másutt is egyszer megismerkednek a katholika egy-
házzal, s megszűnnek azt protestáns s általánosan 
liberális mértékkel mérni. De e csalódás s az abból 
folyó kiábrándulás még azt is fogja eredményezni, 
hogy a divatos liberalismus e világnak hatalmasai 
előtt, amugyis már nagyon megingatott hitelét 
végre valahára végkép elvesztendi. A liberalismus-
nak hazugságai, rágalmai és denunciatiói ugyanis 
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o k o z á k , h o g y e h a t a l m a s o k m i n d e n ü t t c sak torzké-
pét i s m e r é k s i smer ik n a g y r é s z t még m a is, a k a t h o -
l i k a e g y h á z n a k , o ly a l a k ú t , h o g y az ellene való 
ha r czo t nem r i t k á n legelső, sit ven ia verbo : — lel-
k ismere tbel i , u r a l k o d ó i kö te lességöknek t a r t o t t á k . 
A k a t h o l i k a e g y h á z "évtizedek ó t a , m i n t a v i l á g n a k 
l eg rég ibb s azé r t l egmegrögzö t t ebb e lbu t i t ás i , sö-
té t sége t t e r j e sz tő s az t n y a k a s a n pá r to ló i n t é z m é n y 
szerepelt a l iberá l i s k ö z l ö n y ö k b e n , p a p j a i m i n d 
csalók v a g y t u d a t l a n o k ; — csuda-e a k k o r , h a az 
u r a l k o d ó k e g y r e m á s r a a k k é n t mernek fe l lépn i , a 
m i n t az t t ény leg teszik ? De e t ek in t e tben ki f o g n a k 
á b r á n d u l n i , ha m a j d l á t j á k , m i l y á l l á s t kezdenek 
a néme t k a t h o l i k u s o k e l e g ú j a b b egyházü ldözésse l 
szemben e l fogla ln i , s e k i á b r á n d u l á s n a k legáldás-
d u s a b b köve tkezménye inek egyike lesz a l iberal is-
m u s n a k tel jes h i te lvesztése . J ó l m e g v á l o g a t j a az 
is teni Gondvise lés azon t e r r enumot , a m e l y e n az ó' 
ha rcza i t v iv j a . K i t u d j a , m á s o r s z á g o k n a k ka tho l i -
k u s a i o ly g y a k o r l o t t a k , o ly edze t tek , o ly összetar-
t ó k , o ly b á t r a k és önzéste lenek lennének-e , m in t a 
n é m e t h o n i a k — ? sőt b á t r a n tagadólag f e l e lhe tünk e 
kérdésre , h a m i n d j á r t f á j d a l o m m a l is ; — s i g y a 
néme t k a t h o l i k u s o k n a k j u t o t t a m a dicsőség, h o g y 
v a l a m e n n y ü n k he lye t t ők v i v j á k k i a nehéz k ü z -
de lmet , v a g y lega lább , h o g y fényes , n a g y s z e r ű , 
e l r agadó p é l d á j o k k a l m e n j e n e k e l ő l , h a h o g y a 
Gondv i se lésnek u g y te tszenék, b ű n e i n k é r t n e k ü n k 
is k i j u t t a t n i a m a g u n k részét az ü ldöz te tésben . 

( V é g e köv.) 

A szentatyának legujabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 
(Fo ly ta tás . ) 

44. Quod quidem ad earumdem utilitatem tarn grave et 
necessarium visum est, ut ad eius legis observautiam, inter-
posita iurisiurandi religione, electos ad cathedrales, metro-
politicas, vel etiam patriarchales Ecclesias obstriugere sese 
debere multo, ab bine tempore statutum sit. Et hoc quidem 
iuramentum ab Orientalis etiam ritus Patriarchis quoad bona 
mensae suae praestitum fuisse, ex quo primum ad catbolicam 
veritatem et unitatem eorumdem Ecclesiae reversae sunt, 
acta testantur quae sunt in apostolicis Nostris archiviis ; et 
nemo unus ex eis est, qui legis praedictae observantiam iura-
mento non promiserit. Idipsum factum est et fit quotidie ab 
Episcopis latini ritus cuiuslibet gentis, regni vel reipublicae, 
quin umquam civiles potestates conques tae fuerint sua id-
circo iura violari. Et merito: bis enim legibus Romanus Pon-
tifex nihil praesumit, nihil sibi arrogat ; sed totus in eo est, 
ut spectata ecclesiarum utilitate vel in singulis casibus quid 
ab Episcopo fieri expediat, collatis consiliis definiat, vel ipsi 
Episcopo definiendi faciat potestatem ; non dissimili ratione 

ac pater familias cum filiis suis agendum putaret. Quod au -
tem, subiectis iam Patriarchis ea lege qua inconsulta Aposto-
lica Sede, bona mensae suae alienare vetantur, hoc ipsum iu 
Nostra Constitutione decernendum duxerimus de aliis eccle-
siasticis bonis, id non sine gravissimis eausis, de quibus opti-
me novimus Deo a Nobis reddendam rationem, factum 
fuisse, nemo unus qui recte iudicare velit poterit suspicari. 
Novisse sufficiat, quod profecto quisque sapiens intelliget, 
Ecclesiarum indemnitati, et bonorum ecciesiasticorum con-
servationi eo pacto tutius et efficacius consultum esse, quin 
legitimis cuiusque iuribus praeiudicium fuerit illatúm per 
memoratam Nostram Constitutionen!. 

45. Quomodo vero hisce Nostris decretis summi Impe-
rantis iura uti aiunt laesa fuerint, ingenue fatemur Nos 
nullo pacto intelligere ; tantum abest ut hoc vel voluerimus, 
aut fieri posse existimaverimus. N.am si dici non potest, iis-
dem iuribus repugnare cam potestatem, qua pollent in ipso 
Othomanico imperio Patriarchae et Episcopi circa bonorum 
ecciesiasticorum procurationem, neque iisdem repugnare di-
cenda ilia est, quam Apostolica Sedes pro suo debito et iure 
exerií, cum modum praetinit, sua etiam auetoritate interve-
niente, quo sacrorum Antistites ea uti debeant, ut sit inaedi-
ficationem non in destruetionem. Quo pacto provisum a No-
bis fuisse patet bonorum ipsorum incolumitati, remque uti-
lem quam maxime futuram Ecclesiis catholicis quae per 
Orientem constitutae sunt : quod ubi contentiones deferbu-
erint, omnes agnoscent ; posteri autem, si tarnen hae leges 
religiose custodiantur, proeul dubio experientur. Cum vero 
libertatém illarum summ us Imperans Othomanicus decretis 
suis asseruerit, earumque patrocinium se gerere humanis-
sime Nobis signifieaverit, non dubitamus, quin re inspecta 
qualis revera est, et disiectis superstruetis adversantium c.a-
lumniis, laetari potius debeat quam dolere de his, quae in 
evidentem illarum utilitatem cessura sunt. 

46. Neque minus calumniosum est commentum illud a 
recentioribus quibusdam exeogitatum, et ab Orientalibus 
dissidentibus percupide exceptum, qui Romanum Pontificem, 
qua Christi Vicarius est, traducere non- erubuerunt uti ex-
ternam quamdam auetoritatem, quae interiori regnorum et 
nationum regimini sese insérât : quod omnino prohibendum 
aiunt ut sarta tecta summo Imperanti sua iura maneant, et 
omnia occludatur via, ne alii principes ad similia audenda 
incitentur. 

47. Iamvero quantum haec falsa sint, quantum a recta 
ratione aberrent, et a catholicae Ecclesiae divina ordina-
tione facile est intelligere. Falsum enim imprimis est Roma-
nos Pontifices a limitibus suae potestatis recessisse, vel in 
regnorum civilem administrationem sese inseruisse, et iura 
Principum usurpasse. Quod si idcirco ea calumnia Romani 
Pontifices notantur, quod de Episcoporum et sacrorum Ec-
clesiae ministrorum electionibus, vel causis, aut de aliis qui-
buslibet ad ecclesiasticam disciplinam, etiam quam exteri-
orem vocant, pertinentibus aliquid decernant, alterutrum est 
admittendum vel ignorari scilicet vel reiici divinam ideoque 
immutabilem catholicae Ecclesiae ordinationem. Ilaec qui-
dem stabilis semper mansit et manebit : neque ullo pacto 
exigi potest, ut mutationibus sit obnoxia, iis praesertim in 
locis, in quibus propria catholicae religioni libertás atque 
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securitas imperialibus etiam summi Principis decretis asserta 
fuit. Cum enim catholicae fidei dogma sit, unam esse Eccle-
siam, et Romanum Pontificem esse eiusdem caput, et om-
nium christianorum patrem ac doctorem existere, is certe 
nulli ex Christianis, nulli ex peculiaribus Christianorum 
Ecclesiis extraneus dici poterit, nisi forte quis contendere 
vellet, memhris extraneum esse caput, filiis patrem, disci-
pulis magistrum, gregi pastorem. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Fest. márcz. 27. A r i s t o c r a t i o n s é t v á g y . A 

felsőház egyik tagja, Somssick Iván gr. valószinüleg megiri-
gyelte alsóházi névrokonától a dicsőséget és mintkogy már 
gyorsabbkezü vagy lábu emberek elragadták előle az első-
séget, mind a vallás és tanulmányi alapra, mind pedig a pol-
gári házasság és a szabad vallásgyakorlatra nézve, és ő mél-
tóságának nem maradt egyéb hátra, mint az egyházi vagyon, 
tehát ebbe harapott bele, melyhez, hogy valóban van is ét-
vágya, azt azon szerény és az igazságnak teljes mérvben 
megfelelő inditványa által mutatta meg, melyben a pénz-
ügyminister ur részére az ország képviselőitől felhatalma-
zást kér arra : „kogy az az önálló magyar bank alapjának 
zálogául az egyházi javakat lekötkesse és fedezetre annyi 
pénzjegyet nyomathasson, a mennyit ama javak megbirnak," 
mikez a mélt. gróf hozzá teszi, hogy a clerus hazaszereteté-
ről felteszi inditványa pártolását és bizik jó Ízlésében, hogy 
hazafiságának bebizonyítására a netán kínálkozó alkalmat 
elszalasztani nem fogja. 

Ha a gróf ur ily indítványokban találja dicsőségét, 
ugy fájdalommal kell megvallanunk, hogy nagyon is távol 
áll azon jó Ízléstől, mely a katholikus clerusban tényleg lé-
tezik, mely épen ez által tanúsítja, kogy sokkal finomabb 
ízlése van, mint némely grófnak, mert nem éhezik semmi 
grófi vagyonra ; habár talán összehasonlítva azon megmér-
hetetlen áldozatokat, melyeket a clerus kazaszeretetből már-
is hozott és hoz még naponkint, azon nagyon is könnyen 
megszámlálható áldozattal, melyet, — tisztelet a kivételek-
nek — egynémely gróf ur kozkatott volna, sokkal jobban 
összeférne egy inditvány, mely bizonyos gróf urak hazasze-
retetére, appellálva áldozatot követelne tőlök is. Szeretnők 
valóban tudni, hogy a hazaszeretet nevében mennyit áldo-
zott már a gróf ur, mert felteszszük, hogv aki mást áldo-
zatra szólit fel a haza iránti szeretetből, az az ilyféle haza-
szeretetet ugyan egy maga már régen tényleg gyakorolja; ka-
bár másrészt igen jól tudjuk, hogy vajmi gyakran be szokott 
teljesedni azon közmondás is, miszerint az lármáz legjobban, 
a kinek a háza ég, a mi a jelen esetre átfordítva annyit je-
lent körülbelül, hogy azok appellálnak a clerus kazaszerete-
tére, akik önmagok nagyon fáznak a hazaszeretet tényleges 
gyakorlásától. 

Nem is lenne kényelmesebb dolog a világon, mint ily 
speciosus titulus alatt koldusbotra juttatni az egyháziakat; a 
gróf ur talán már faragtatja is erdejében — ha van — azt 
a botot, melyet indítványának elfogadása esetében a clerus 
kezébe szándékozik, csupa szeretetből adni, hogy lakjék jól 
ezentúl hazaszeretetével. Amit ugyanis az indítványozó gróf 

ajánl a pénzügyministernek, nem más, mint kifosztogatás, 
csak kogy oly czimmel van felruházva, mely alatt a clerus 
ellen az agitatio a legkényelmesebb dolog. Vagy beegyezik, 
gondolja magában a gróf, a clerus indítványomba és akkor 
kielégítjük könyü módon azáltal, kogy ka épen kívánja, ma-
gasztaljuk kazaszeretetét, mely koldussá tette ; vagy nem 
egyezik bele és akkor a kaza ellenségének, reactionariusnak 
kiáltjuk ki és mint a kaza ellenségét megfosztjuk, akarata 
ellenére is, vagyonától, — és igy mindkét esetben czélt érünk. 

Eddig azt véltük, hogy a clerus vagyonára csak azok 
ékeztek, kik a nép alsóbb rétegeiből származva, sem alka-
lommal, sem tehetséggel nem birtak kiképezni magokat és 
igy jog vagy igazság felől sem bírnak semmi fogalommal ; 
e felfogásunkból azonban a nemes gróf kiábrándított ben-
nünket ; mert akaratlanul is tapasztalnunk kell, hogy azok 
körében is hiányzik némelyeknél a jog és igazság felőli fo-
galom és az iránta tartozó tisztelet, kiknél ezt már azon 
czimnél fogva is jogosan megvárhatnók, melynélfogva : „szü-
letett törvénykozóknak" nevezik magokat. 

Midőn a magyar törvények e czimet és jogot főrendü 
urainknak megadták, bizonyára nem gondolták meg azok 
szerzői, kogy lesz egykor egy idő, midőn utódaik némelyike 
a jogbiztositás helyett a jogmegingatás és igy a jogtalanság 
elkövetésének szerepére vállalkozzék. Nagyon csalatkozik 
azonban a gróf ur, ha azt véli, hogy indítványával csak a 
papság alatt vágja a fát, nagyon tartunk tőle, kogy velünk 
együtt ő is alásülyed, mint e tekintetben a történelem, talán 
a gróf ur tudtával is (meglehet azonban is, sőt valószinüleg, 
hogy anélkül —) több példával szolgál. Nagyon ajánljuk 
azért a gróf urnák, kogy máskor gondolja meg a végét is 
indítványainak, mert könnyen megtörténhetik, kogy hasonló 
étvágy mellett evés közben saját foga is beletörnék. •+• 

Fest. A k a t k o l i k u s a l a p o k s a l a p i t v á n y o k 
legújabban ismét szóba kerültek az országgyűlésen, a Hoff-
mann-féle katározati javaslat tárgyalásának alkalmából. Az 
egész, meglehetős hoszu s nem épen érdektelen vitáknak 
közlése nem tartozván hozzánk, csak annyit jegyzünk meg, 
miszerint ez alkalommal országos képviselőink által, talán 
önkénytelenül is több igen fontos nyilatkozat tétetett, me-
lyekre nézve a maga idején meminisse juvabit. Jól mondá 
Bartal György, hogy törvényhozásunk, tökéletesen nélkü-
lözvén a katkolikus jelleget, sőt nem ritkán ellenségképen 
szemben is állván mindennel, a mi katkolikum, nem lehet 
azon közeg, mely katholikus egykázvagyonuuknak, alap-
jaink- s alapitványainknak mikénti kezelését s kováforditá-
sát jogosan s közmegelégedésre ellenőrizhetné. Helyesen 
kérdé Somssich Pál: váljon az állam csak a katkolikusokat 
egyedül kivánja-e tutela alá venni ? vagy csak ezeket 
akarja-e minoritásban tartani ? . . . . s igen találóan érinté 
ezen, az uralkodó liberalismus által mindeddig igen gondo-
san került pontot : ka áll az, kogy minden fejedelmi alapít-
vány az országgyűlés ellenőrzése alá tartozik ; akkor tessék 
figyelembe venni, hogy hasonló alapitványaik más felekeze-
teknek is vannak, pedig ezeknek belügyeibe avatkozni, a t. 
ház eleddig sem kedvet sem bátorságot nem mutatott . . . . 
Igen jól van ez igy, s ezen, végre valahára országgyűlésikig 
is megpendített eszmét nem szabad többé elejteni. Majd 
meglátjuk, meddig tart ama bizonyos politikai communar-
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dóknak annektálási viszketege, ha majd észreveszik, hogy 
kétélű fegyvert forgatnak, melylyel nem csak ellenségüket, a 
kath. egyházat, hanem saját magok barátait is veszélyezte-
tik. Az öregeszü Ghyczynek furcsa dicsőségét még csak az az 
egy mozzanat fokozhatná, ha Tisza Kálmán, a református, 
mint főcurator „tisztelt barátja" egyházfosztogatói szeszé-
lyei ellen szavazni kénytelenülne, a mi egy könnyen meg-
történhetnék, ha a vén sophista, folytonos hánykolódásai 
által tulfeszitvén az ivet, végre valahára a katholikusokat 
is sorakozásra és tettleges fellépésre ostorozná ; mert mint 
Somssich, minden esetre igen helyesen, megyjegyzé: „bármily 
lanyha vallású is legyen bárki, a maga felekezetén nem sze-
ret, nem enged csorbát ütni, nem enged igaztalanságot el-
követni." 

Az igazságosságnak tartozó tisztelet kötelességünkké 
teszi, hogy constatáljuk, miszerint Bartal György nem ke-
vésbé, mint Somssich Pál, ez ügyben sokkal szebben és job-
ban nyilatkoztak, mint ezt bizonyos korábbi, szomorú tet-
teik- s beszédeiknél fogva reméllettük volna. Bárcsak ez 
urak minél előbb annak öntudatára ébrednének, miszerint 
bizonyos kérdések körül lehetetlen az absolute necessaria és 
az adiaphora közti megkülönböztetés, lehetetlenek az enged-
mények. A katholicismus, minden igazi conservativismusnak 
ezen egyedüli, tiszta forrása, egy egységes, egyöntetű egész, 
melyből nem lehet feladni, feláldozni semmit, ha csak azon 
veszélynek nem akarjuk kitenni magunkat, hogy elveszít-
sük az egészet ; mint államférfi conservativnek lenni, mint 
katholikus pedig liberálisnak, ez nonsens. = 

Budaj márczius végén. W e n i n g e r a t y á n a k 
b ö j t i p r e d i k á c z i ó i . (Folyt.) Végig menvén immár az 
ótestamentomi próféták során, elkezdve Mózes könyveitől, 
idézi az Urnák szavát a kígyóhoz, az Ábrahámnak tett Ígé-
reteket, Dávidnak reményeit, Dániel, Micheás, Jezaiás és 
másoknak jövendöléseit, melyek mind Krisztusra vonatkoz-
tak, s mind ő benne teljesedtek. Ezekből kiderül Krisztus-
nak Istensége is. „A próféták irományaiban, igy folytatja 
szónok beszédét, semmi sem mondatik ily világosan mint 
az, hogy a Megváltó Isten, és nemcsak ember. Emanuelnak 
hívják, mi annyit tesz mint : „Isten velünk", — mintha azt 
akarnák mondani : Ha a Megváltó jön, akkor Isten lesz ve-
lünk ; születését kimondhatatlannak mondják : Generationem 
eius quis ennarrabit ; a mindenható Isten szavának nevezik, 
mely örek trónusát elhagyja, és a mennyei magasságból alá-
száll, Csoda-Istennek — erős Istennek mondják ; — a világ 
korlátlan uralkodójának, kit minden teremtmény imád, sőt 
határozottan Istennek nevezik : O Isten, Isten maga az, ki 
jönni fog titeket megváltani." Ilyképen lőn kinyilatkoztatva 
a Megváltónak istensége, — de nemcsak Isten, ember is O, 
mit a próféták határozottan megjövendölének. Ha Isaiás 
ezt mondja: „Virgo concipiet et pariét filium" (7. 14.) nem 
annyit jelent-e ez világosan, mint a Megváltó emberségét ? 
Ugyanazon próféta szerint a Megváltó emberi fájdalmak-
nak is lesz alávetve s emberi nyomornak, és tulajdon tapasz-
talásából meg fogja tanulni, mit jelent az : mint ember szen-
vedni ; — ezt akként jósolja, hogy a Megváltót : „a fájda-
lom emberét" nevezi, „ki a gyöngeséget ismeri." (Isai. 53. 3.) 
A Megváltó igaz Isten, de valódi ember is, „0 Isten-ember." 

Még több ily idézettel bizonyítja szónok Krisztus 

istenségét és egyszersmint emberségét s emliti, miszerint Jú -
dásnak árulása is jövendölve volt, a mennyiben ki volt je -
lentve, miszerint a Messiás 30 db. ezüstpénzért el fog adatni 
ellenségeinek s megmutatja végre, mily roppant bűntény a 
jelenlegi nemzedéknek azon állítása, hogy Krisztus nem 
Isten, csak ember. — „Ki Istent gyalázza, halált érdemel ;" 
— ugy tartatott a régi időkben, Isten parancsa folytán. — 
Júdás elárulta Krisztust ; korszakunk hasonlót cselekszik, 
amiért is Júdásnak sorsában részesülend, azaz, halálos 
ágyán kétségbe fog esni. Könyörülve fordulok hozzátok ! 
őrizzétek meg a Krisztus istenségében való hitet — marad-
jatok hivek Krisztushoz, ki mint Isten beszél, mint Isten 
működik s magát mint Istennek kinyilatkoztatja is. Amen. 

Besztevczebánya, márczius havában. F ö p á s z-
t o r i k ö r l e v é l . Legyen szives főt. szerkesztő ur helyet 
engedni ezen szerény tudósításnak becses lapjában, annyival 
is inkább, mert egyházmegyénk hitéletéről valamit olvasni, 
valóban a fehér hollók közé tartozik ; pedig mi is élünk, uj 
életet kezdünk, mint azt a jelenlegi tudósitásom tárgyát ké-
pező főpásztori körirat leginkább tanusitja. Nem is szándé-
kom jelenleg másról megemlékezni, mint e körlevélről, mely-
nek tárgyát: „Catechisatio parvulorum, prolium, adolescen-
tium et in genere rudium" képezi. 

Nem lehet tagadni, hogy fontosabb tárgy alig létezik, 
mint a catechizálás ; ez neveli a gyermeket azzá, hogy jó hivő 
legyen, a hivőt pedig megerősiti hitében és ezáltal megóvja 
az erkölcstelenségtől. A főpásztori körlevél is minden baj -
nak legfőbb okát abban találja, hogy a hit- és erkölcstan-
ban a hivek nincsenek kellőleg oktatva „excutite quaeso — 
mondja a körlevél — causas et pensate ansas tantorum, qui-
buscum colluctamur malorum, quo fonte derivata tanta stra-
ges et pernicies animarum, innumera demum scelera incre-
dulitatis et immoralitatis ? Et nullám magis inveniemus cer-
tain, quam illám : insufficieutem nimirum instruetionem reli-
giosam et moralem nostram", mit napjainkban még inkább 
emel a gonosz sajtó, mely guny tárgyává tesz mindent a mi 
szent, a mi vallásos. 

A körlevél tehát oda irányozza a papság figyelmét, 
hogy ne hárítsa másra minden létező bajnak okát, hanem 
ismerje el saját hibáit is és igyekezzék azt szorgalmas ca-
techizálás által jóvá tenni, qui primas hic agunt periculi 
partes, non tam liberorum principiorum aevi solum arguendi 
erunt homines, non liberi nonnisi murarii vel qualescunque 
nescio clandestini hostes, quos jam semper in medium addu-
cere, iisque socordiam et ignaviam nostram saepe tegere li-
bet, — quam potius proximi illi, ut saepissime fieri solet, in 
proprie ma-tris viscera saevientes filii, inimici hominis — ut 
scriptura habet, proprii domestici, qui neglecto sanctissimo 
suo officio et munere, portas civitatis relinquunt hostibus 
apertas, moenia vacua ! 

A catechizálás közben ugyan sok nehézséggel kell 
megküzdeni, melyek között első és fő a nép tudatlansága, 
szegénysége, nem-törődése, mihez hozzájárulnak természeti 
nehézségek is, minő a nagy távolság, vagy hegyes vidékeink 
gyakran majdnem járhatlan volta; de a legnehezebben le-
küzdhető akadály mégis mindig mi magunk vagyunk, mert 
szent kötelességünket vagy nem, vagy csak felületesen tel-
jesítjük; pedig hogy a körlevél szavaival éljek : „hanc desi-
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diam nostraui eo inagis admirari licet, quod hac negligentia 
pastor ut populo deest, ita imprimis sibi quoque obest, com-
parando sibi gregem impervium, fideles socordes et impios. 
Est sacerdos, ad instar illorum patrum familias, qui negli-
genti et mala educatione perversos nacti sunt liberos, quo-
rum malitiam ipsimet imprimis et proxime et diuturne de-
bent sen tire." 

A catecbizálás elhanyagolásából azonban az egyházra 
még nagyobb károk is háramlanak. 

Az Udvözitő Jézus is sokszorosan lelkükre kötötte az 
apostoloknak a kisdedek szeretetét, mit saját példájával is 
kitüntetett ; innen van, hogy az egyház mindenha szentül 
megtartotta az Üdvözítőnek ebbeli parancsait és már a ke-
reszténység első korszakában iskolák nyittattak, mint azt az 
alexandriai hires iskola, nem különben sz. Ágoston müve : De 
catechisandis rudibus tanúsítja. 

Hogy azonban a tanitásnak sikere legyen, nem ele-
gendő a gyermekekkel egyszerűen beemléztetni a hittétele-
ket, hanem szükséges őket nevelni is; szivöket és akara-
tukat hajlitani a megtanult igazságok követésére, mert 
„erudire illos, quin desiderio ducantur doctrinae, quin gu-
stum illius aquirant, quin sensum ejus capiant et propria sibi 
reddant haec principia — vanum certe et incassum videtur, 
ut moderna nos sat superque jam docet experientia. E czél 
elérhetésére nem szabad visszaijedni semmi fáradságtól, ha-
nem minden megszakitás nélkül, buzgón, szeliden és szere-
tettel kell naponkint működni. 

Ha a lelkipásztor szereti hiveit., ugy importune, oppor-
tune fel fogja őket keresni saját házaikban és meggyőzni 
őket szükséges voltáról annak, hogy gyermekeiket a hitok-
tatásra küldjék és még akkor is, ha mindezt megtette „si se 
ita sacrificaverit totum et si obtulerit corpus et animam ita 
ut ardeat, benedicendo his omnibus, qui et mala rétribueront 
tunc primum inquietae adhuc, an révéra satis fecerit, con-
scientiae dicet : Servi inutiles sunius, quod debuimus facere 
fecimus. Sit nomen Domini benedictum in saecula. Kijelenti 
mit. Főpásztorunk, miszerint jelenleg nincsen szándéka, 
arra oktatni minket, miként kelljen catechizálnunk, de na-
gyon is eleget mond, midőn sz. Agostcu gyönyörű mondatára 
utal bennünket : ama et fac quod vis ! Da amantem, et sentit 
quod dico. 

Végül főpásztori buzgóságától áthatva, püspökünk e 
téren is ujabb bizonyítékát adja régóta hazaszerte ismert 
bőkezűségének, mely őt a tudománykedvelőkuek egyik leg-
tiszteltebb maecenásává tette, s megígéri, hogy addig is, 
mig a megye részére külön hitelemző könyvet készíttet-
hetne, kész mindazok részére kellő könyvről gondoskodni, 
kiknek nincsen tehetségökben azt megszerezni. 

Adja Isten, hogy a főpásztori szivből jött, lelkesitő és 
oktató szavak termékeny földbe hulltak légyen, hogy meg-
teremjék ama százszoros gyümölcsöt, mely után Főpászto-
runk vágyódik és lássa egyházmegyénknek, melynek oly 
atyai gondját viseli, hitéleti örvendetes felvirágzását ad 
multos annos ! 

Iióiiia. E l h a g y j a - e a s z e n t a t y a R ó m á t 
vagy sem ? ez ama kérdés, melynek megpenditésével s fe-
szegetésével az itteni liberális lapok egy idő óta nem ok nél-
kül olvasóit, nem annyira a jövőre nézve tájékoztatni, mint 

inkább tévútra vezetni iparkodnak. A hivatalos lapok into-
natiója folytán most az egész chorus ama themát variálja, 
hogy bizonyos franczia püspököknek ide érkezése s a 
szentatyávali alkudozásai mind csak ezen kérdéssel vannak 
összefüggésben : elhagyja-e a szentatya Rómát, vagy sem ? 
— nevezetesen, hogy e püspök urak minden erővel azon 
vannak, hogy a szentatyát arra bírják, miszerint Fran-
cziaországba meneküljön ; e tekintetben főleg a poitiersi püs-
pök az, ki körül az olasz fél- s egészhivatalosoknak mester-
kélt figyelme központosul. 

De már csak azon kutforrás is, melyből ilyen s ha-
sonló újságok és állitások származnak, méltán gyanakodóvá 
teheti az olvasót, mely gyanú legott biztos meggyőződéssé 
válik a felett, hogy e hirek kivétel nélkül légből kapottak, 
mihelyt a legújabban ide érkezett franczia püspököknek 
személyiségét s jellemét közelebbről szemügyre veszszük. 
Nem oly urak ezek, kik a pápára bármily nyomást vagy 
egyéb, illetéktelen befolyást gyakorolni hajlandók lenné-
nek ; ellenkezőleg ők azok, kik ő szentsége befolyásának 
szives örömest alávetik magokat ; ilyen kivált a poitiersi 
püspök, kinek nevét elég emliteni, hogy minden józanul 
gondolkodó legott tudja, miszerint személye ilyetén üzel-
mekkel csak a hazugság utján hozható összeköttetésbe. 

De miért terjeszt az olasz félhivatalos sajtó ily kohol-
mányokat ? 

Azért, hogy aztán ama látszólagosan feltünnő jelensé-
get, hogy a pápa ily kipróbált egyéniségek „sürgető taná-
csai" daczára is Rómában marad, oly módon megmagyaráz-
gathassa, mely arra való, hogy egyrészt Francziaországnak 
gyenge, másrészt pedig a szentatyának elhagyatott voltát 
minél kirivóbb világításba helyezze ; ennek pedig viszont 
örülnek az italianissimi, mert mennél erösebb lelkökben azon 
öntudat, hogy a pápaság ellen borzasztó vétkeket követtek 
el, s hogy Francziaországot halálosan megsértették, annál 
jobban esik nekik ama képzelődés, miszerint mind a ketten 
annyira elgyengitvék, hogy sem saját magokon, annál ke-
vésbbé pedig egymáson segíthetnek. 

Azt mondják tehát az olasz kormánynak fizetett tollai, 
hogy a szentatya azért nem hagyja el Rómát, mert nem mer 
Francziaországba menni ; — nem mer pedig azért, mert 
bármit mondjanak is neki a franczia püspökök, a franczia 
kormány épen az ellenkezőt mondatja a szentszéknéli kép-
viselője, Corcelles által, ki olyértelmü utasítást vett, hogy a 
szentayát minden áron Rómában marasztalja, ha más ér-
vekkel nem, ugy a végső esetben azzal, hogy egyenesen ki-
nyilatkoztassa előtte, miszerint a franczia kormány épen nem 
látná szivesen, lia IX. Pius lábát franczia földre tenné ! 

Ezen koholmányoknak czélja sokkal nyilvánvalóbb, 
semhogy bárkire is az igazság benyomását tehetnék. Ezek-
kel egyrészt a szentatyának végszándokát szeretnék kipu-
hatolni, másrészt pedig azt hitetni el ellenségeivel, miszerint 
büntetlenül bármit is szabad a pápa ellen merni és tenni ; 
mert még maga Francziaország sem törődik többé sorsával. 
Mindezek ellenében elég de Corcelles-nek ismert becsületes 
jellemére hivatkozni, ki bizony soha sem mondana a szent-
atyának, bármiféle megbízatás következtében is olyasvala-
mit, miről tudná, hogy az az általános, franczia közvéle-
ménynek egyenes meghazudtolása lenne. 
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Eltekintve mindezektől, tény, hogy a szentatyát je-
lenleg kevésbé, mint bármikor elutazási tervek foglalkoz-
tatják. Ha legyőzhetlen türelmének s a Mindenhatónak, 
úgyszólván kézzelfogható védelmének segítségével a forra-
dalomnak vad düliét eddig el tudta tűrni, miért engedne, 
miért vonulna vissza most, midőn az olasz királyságnak 
büntelt szappanbuboréka szétpattaui készül, midőn e lidércz-
nek eltűnése már csak idő kérdése, s midőn azon nap, mely 
diadalának napja lesz, óriási léptekkel közéig. Hiába be-
szélnek, hiába törik fejeiket koholmányokon az olasz forra-
dalmárok, IX. Pius, a sziklának őre nem enged, hanem tul 
fogja élni, s pedig Rómában, mindnyájokat ! 

Klsznsz. A b o l d . S z ű z n e k c s u d á s m e g j e l e -
n é s e i Elszasz egyes vidékein, huzamosb idő óta állandó 
rovatot képeznek bizonyos, német, franczia és olasz lapok-
ban. Ilyféle megjelenések, mint beszélik, legsűrűbben Krüth 
városának táján történnek, minek következtében az ajtatos 
zarándoklatok ugyanoda oly mérveket vőnek, hogy a porosz 
kormány, kormányzási modorának megfelelőleg, jónak látta, 
ez egész tájékot katonailag megszállatni, s minden oda való 
utazást vagy zarándokolást a legszigorúbban megtiltani. 
Ugylátszik azonban, mintha a porosz szuronyoknak fénye 
és hatalma még sem terjedne annyira, hogy e megjelenések 
ezért máshol ne történhetnének ; a minthogy is az azokról 
szóló hirek és tudósítások, az emiitett katonai mozgositás 
óta épen nem gyérültek. 

Egy ily csudás látványról a „Freib. Ztg"-ban a kö-
vetkezőket olvassuk. 

Elszasznak Yal de Viller (Weilerthal) nevü részében 
a csudás megjelenések folyvást tartanak. Folyó évi február 
7-kén, hét itteni, ismeretes s jó hírben álló lakos Krüthbe 
utazott, kiknek egyike visszatértök után szives volt, a lá-
tottakról velünk értekezni, s egyúttal fel is hatalmazni ben-
nünket arra, hogy tapasztalatairól t. olvasóinknak is jelen-
tést tegyünk. 

Estéli 6 órakor — mondja tudósitónk — érkeztünk 
Krüthbe. Miután az mondatott nekünk, hogy a megjelené-
sek helyén épen most igen sok ajtatos zarándok egybe van 
gyűlve, kiknek szándéka az éjszakát imák s szent énekek 
közt ugyanott tölteni, hárman közülünk kimentek a kijelölt 
helyre. Körülbelül egy óráig lehettünk ottan, ajtatosan s 
forrón imádkozva, midőn egyszerre bizonyos, rendkivüli, 
különös reszketegség futott végig egész testünkön, melyet 
sem a légmérsékletből, sem netaláni fáradtvoltunkból nem 
származtathattunk ; mert amaz igen kellemes volt, fáradtak 
pedig épen nem voltunk. Egyidőben bizonyos légmozgást 
vettünk észre, hasonlót egy gyenge szellőhez. 

Egyszerre egyik társunk elsikoltva magát, eszmélet-
lenül összerogyott. Vagy öt perez múlva magához térvén, azt 
beszélé el nekünk, hogy a bold. Szüzet látta, ki fejével ke-
gyesen feléje intett. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
23. „A népiskolai hitoktatás módszertana". Kath. ké-

pezdék, növendékpapok, tanitónők s hitelemző lelkészek 
használatára irta Bépássy János, képezdei tanár B főegy-
házi hitszónok. Eger. 1873. Ára: 50 kr. (Vége.) 

Sz. munkájának III. vagyis gyakorlati része a legélet-
revalóbb nézetekben igen gazdag. A hitoktatás sikerének 
feltételei köze sorozza 1) a tantárgy rendszeres beosztását, 
és 2) a tantárgy helyes gyakorlati kezelését. A tananyag elő-
leges tervszerű beosztásánál sz. azon iskolákat tartja szem 
előtt, melyek csak egy terembe s egy tanitó kezei alá szorit-
vák ; hol tehát a hitoktatás akként intézendő, hogy mind a 
kezdők, mind a folytatók takarékos egymásutánban vezet-
tessenek. Utbaigazitásul azután, nevesebb tanférfiak nyo-
mán, czélszerü miheztartást ajánl, melyet azonban ismerte-
tésem nagyon is kitágult keretébe foglalnom nem lehet. — 
A káté beemléztetésénél figyelmezteti sz. és pedig igen he-
lyesen a lelkész urakat, hogy „a hitelemzés előtt, vagy a 
közben, vagy azután minden kérdést legalább egyszer, de 
szabályos kiejtéssel olvastassanak el". A kezdőknél, vala-
mint a még folyékonyan olvasni nem tudó haladóknál is 
a magyarázat előzze meg a betanultatást ; az olvasásban 
jártasaknál pedig legtöbb esetben a beemléztetést ajánlja a 
magyarázat előtt, mert ők már ismerik a hittan lényegét, s 
a fődolgot érteniök is kell. — A bibliát illetőleg mindig az 
egyszerű, folyékony és élénk előadásra kéri a fősúlyt for-
dittatni, s a haladóknál az önkénytes könyvnélküli megta-
nultatást ajánlja, ugy, hogy a következő bibliai órán tőlük 
a feladott leczke szabad elbeszélése követeltessék. A szertar-
tástanra pedig, ahol a kedvezőbb iskolai körülmények időt 
engednek, minden szombaton és ünnep előtti délután leg-
alább egy rendes tanóra tűzessék ki. 

Miután azonban a hitoktatás alap- és zárkövét a gyer-
meknevelésnél a vallásos, erényes élet korai megszoktatása 
képezi, sz. még ennek eszközeiről értekezik. Szerinte „jó 
imádkozó csakis az lehet, ki már zsenge korában nyert arra 
szükséges oktatást. Mikor is lehetne — mondja Jean Paul 
után — a legszentebbet a szivbe ültetni, mint az ártatlanság 
szent korában ; mikor inkább azt, minek örök hatása van, 
mint épen azon állapotban, mely sohasem felejt ?Nem a dél-
előtti vagy délutáni időjárás, de a hajnali ború vagy derű 
határoz a nap értéke fölött". Az iskolai imádkozásnak leg-
gyakorlatibb módját abban találja, hogy naponkint fel-
váltva más-más gyermek előimádkozzék, s a többiek kara 
együttesen felelje rá a megfelelő imarészietet. — Az isteni 
tiszteleten való jelenlétre fő figyelmet kér sz. fordittatni, 
mert a nevelésnek alig van hatalmasabb képző eszköze, 
mint a kath. isteni tisztelei lélekemelő szertartásai, melyek 
épen ugy megfelelnek a kisdedek igényeinek, mint alkalma-
sak minden korra és műveltségi fokra. (Eredeti, — közbe-
vetőleg legyen mondva, — de tagadhatlanul helyes, sz.-nek 
azon megjegyzése, kihatván figyelme még a csekélyebbek-
nek látszó apróságokra is, hogy a lelkész a ministráló gyer-
mekeknek ne osztogasson garasokat, mert ez többet árt, mint 
használ.) A gyónást, „a Jézushoz vezető ezen utat" — mint 
Gerson mondja — illetőleg, végre melegen ajánlja sz. a gyer-
mekek reggeli, sz. mise előtti gyónását, s a délutániakat, 
melyeknél a sz. áldozás a következő napon halasztatik, kön-
nyen belátható okok miatt nem helyesli ; legfölebb megtüren-
döknek véli, ha reformra nem nyilik kilátás. Elégnek tartja 
— általános külföldi szokás szerint ; — lia a gyermekek 
évenkint négyszer gyónnak, s igen ajánlatosnak véli, hogy 
e négy eset a négy kántorböjti hétben forduljon elő. Azonban 
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e négy hét közül rendesen kettő az iskolai év tartamán ki-
vül esik ; s én tartok tőle, kogy a gyermekek ekkor többé 
nem lesznek könnyen összeszedhetők. 

Ismertetésemet azon őszinte ókajtással fejezem be, 
hogy a második kiadás mihamarabb váljék szükségessé, s a 
jeles sz. ur legyen szives még oly tankönyv szerkesztésére 
vállalkozni, melyben a tárgyalandó hitigazság és az annak 
megfelelő bibliai esemény gondosan, képekkel is illustrálva, 
együtt iratik le. A jó Isten szent áldását előre is kivánom 
ebbeli, nagybecsű működésére! 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek. 0 Felsége vallás- és közoktatásügyi 

minisztériuma előterjesztésére, a győri székesegyházi káp-
talanban Szerdahelyi Antal olvasó-kanonoknak a nagy-
prépostságra, — Wintert Antal éneklő-kanonoknak az ol-
vasó kanonokságra, — Mayrliofer József őr kanonoknak az 
éneklő kanonokságra, — Hupka Ferencz sopronyi főesperes-
uek az őrkanonokságra, — Iíodich Ferencz mosonyi főespe-
resnek a székesegykázi főesperességre, — Asztl Lajos locs-
mándi főesperesnek a sopronyi főesperességre, — Szabó Ist-
ván rábaközi főesperesnek a mosonyi főesperességre, — 
Triclitl József komáromi főesperesnek a locsmándi főesperes-
ségre, — Farkas Imre pápai főesperesnek a rábaközi főes-
perességre, és Kokas József mester-kanonoknak a komáromi 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóvákagyván az 
ez által megüresedett pápai főesperességgel egybekötött ka-
nonokságra Mester István alesperest és nagy-igmándi plé-
bánost s az utolsó kanonokságra dr. Bertha János alesperest 
és kéthelyi plébánost nevezte ki. 

— Az esztergomi növendékpapság a következő jelen-
tést teszi közzé : 

Esztergom, márcz. 19. Tisztelettel felkérjük mindazon 
t. cz. lelkész, növendékpap és tanitó urakat, kik az általunk 
forditott, Sclimitt-féle jeles kátémagyarázatokat még meg-
rendelni óhajtják, — sziveskedjenek megrendeléseiket men-
nél előbb eszközölni, kogy a nyomatást legkésőbb ápril ele-
jén megkezdkessük. 

Egyúttal a felmerült kérdésekre legyen szabad a kö-
vetkezőkben válaszolnunk. A szóban forgó magyarázatok az 
esztergomi tartományi zsinat által elfogadott kátéhoz vannak 
ugyan alkalmazva s ezt szó szerint követik ; sikerrel hasz-
nálhatók azonban az egri káté mellett is, mivel, mint tudjuk, 
a káté lényegileg ugyanaz s csak mellékes tekintetekben 
vannak eltérések. Tékát az egyes tanok magyarázata ép ugy 
kaszonvekető egyik, mint másik káté előadásánál, a nagyon 
csekély különbségen bármely hitelemző igen könnyen fog az 
alkalmazásban segiteni. Ismételten bátrak vagyunk tehát azt 
a mélyen tisztelt közönség figyelmébe ajánlani. 

Szabadjon kérnünk azon kath. lapok igen t. szerkesz-
tőit is, kik megrendelési felkivásuukat közölni kegyesek 
voltak, jelen soraink fölvételére. 

Kelt Esztergomban 1873. márcz. 19. 
A növendékpapság magyar iskolája. 

— Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et 
Bácsiensjs, ad annum Christi 1873. Ai'chiepiscopus et Metro-
polita : Excell. Illmus et Rssmus Dominus Dominus Ludovi-
cus Haynald, Dei et Aplae. S. gratia Ecclesiarum Coloc. 
et Bács. can. perp. unit. Arch.-Eppus, Solio Pontificio Assi-
stens, Ins. Ord. Leopoldi Imp. M. Cr. Eques, Caes.-R. A. M. 
a Cons. Int. SS. Theol. Dr. s a t . s a t . Ezen érseki megyé-

ben 10 kanonok van, 3 fő- s 16 alesperesi kerület, összesen 
109 plébániával. Plébános van 85, administrator 23, káplán 
76. Az összes papságnak létszáma 248. Iskolás gyermek 
49224 (51329); al . sz. katkolikusok száma 451159. A „Bre-
vis Notitia de Archi-Dioecesi Colocensi ;" „De Ecclesia Metr 
Colocensi" és „De Metropolitano Cap. Coloc." czimü rövidebb 
tudósitásokon kivül, még felette érdekes Henszlmann Imré-
nek kószább értekezése is azon ásatásokról, melyeket érsek 
ő nmlga megbizása folytán, 1872-ben Bács táján tétetett. 

— A svajezi kormány az egész berni Jurát egy toll-
vonással úgyszólván interdictum alá helyezte, amennyiben 
azon már múltkor is általunk emiitett 97 papnak, kik Bo-
denheimer szemtelenségei ellen tiltakoztak, s Lachat piispök-
kez kódolati feliratot intéztek, brevi manu, különbeni bebör-
tönözés terhe alatt minden papi functiót megtiltott, s az illető 
templomoknak kulcsait elkobozta. Ily körülmények közt 
aztán nem csuda, ka a katkolikus svajeziak közt azon meg-
győződés, miszerint kitökért nemsokára fegyyerkez is kei-
lend nyulniok, mindinkább erősb gyökereket ver. 

— A Posen tartományában működő katholikus kitta-
nitók egy cultus-ministerialis rendelet által felszólittattak : 
nyilatkozzanak, váljon a tannyelv dolgiban a kormánynak 
vagy az érseknek rendeleteit teljesitendik-e, utóbbi esetben 
a fegyelmi eljárás indittatván meg ellenök. A kittanitók, 
mint illik, egyértelmüleg kijelenték, miszerint rájok nézve 
az érseknek rendelete irányadó. 

— Varzin, köztudomás szerint Bismarknak kedvencz 
tartózkodási kelye. Váljon mit jelent-e név ? — e kérdésre 
vonatkozólag a következőket olvassuk egy német lapban : 
„Varzin", e szó, mindenesetre lengyel eredetű, mint egyálta-
lában a pomerániai helynevek ; — lengyelül pedig „warzyc" 
eredetileg annyit jelent, mint főzni, forralni, átvitt értelem-
ben terveket kovácsolni, roszban törni fejét, végre pedig 
megfagyás következtében elrothadni. Ezekből német lapunk 
azt következteti, kogy Varzin először oly kelyet jelent, hol 
rosz terveket forralnak, továbbá a rothadás, a romlásnak 
kazáját is. Csak az a baj, hogy még ily alapos philologia 
sem képes Bismarkot észre teriteni. 

— Hogy bánik a svajezi liberalismus a katholikusok-
kal, mutatja az, mi a dullikeni községben történik. Ott azon 
szülők, kik gyermekeiket nem az „ókatkolikus" plébánosnak 
katechezisére küldik, folytonosan a legsúlyosabb pénzbírsá-
gokkal sújtatnak. Azonkivül pedig, annak daczára, hogy a 
községnek többsége már régebben kijelentette, miszerint 
neki Gschwind plébános nem kell; a templom mégis az 
„ókatholikus" kisebbség birtokában marad, s a többség kény-
telen, magánkázban végezni isteni tiszteletét. Ez a liberális 
tolerantia és igazságosság ! 

— A „Krzztg" egyik legujabbi számában panaszolva 
emliti, hogy a protestáns hittanulóknak száma évről évre 
apad. 1862-ben valamennyi porosz egyetemen összesen 1062 
hittanuló volt, a lefolyt tanévben azonban már csak 625. Az 
emiitett lap e feltünnő fogyatkozásnak okául a protestáns 
papoknak rosz anyagi helyzetét, és az egyháznak az állam 
általi, mindinkább öregbedő üldöztetését hozza fel. 

— Lachat püspök fönkelt szellemi feliratot kapott az 
aackeni katkolikusoktól, melyre igen szivélyesen köszönő 
választ adott. 

Nevelő kerestetik Budára, károm fiu mellé, kik az 
elemi, illetőleg gymnaziális tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Zongora-tanitási képesség előnyt nyújt. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre fielyben s posta-

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

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

zendők. 

Pesten, april 5. » 8 . 

TARTALOM. Havi szemle. — A szentatyának leg-
újabb brevéje az örmény kérdés ügyében. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Az olasz forradalomnak egyik elsőrangú köz-
lönye, a római „Capitale" a mult hó végén ezeket 
irta : „Olaszország szabadságot követel, az adóknak 
lejcbb szállítását s igazságosabb felosztását, köve-
tel általános népoktatást, a szerzetes rendeknek el-
törlését, minden, bármi néven nevezendő szabada-
lom, kiváltság s garantiának megszüntetését ; kivétel 
nélküli jogegyenlőséget, sajtószabadságot, a birák-
nak teljes s feltétlen függetlenségét, általános nép-
fegyverkezést és a legszélesebb alapon nyugvó, kor-
látlan szavazati jogot, minden felnőtt polgár szá-
mára. Ez az, mit Olaszország követel s mennél ké-
sőbben adják meg neki mindezt az uralkodó körök, 
annál sürgősben fognak e követelések nyilvánulni. 
Bárcsak ez intést megértenék azok, kiket illet." 

Ha 1848-at írnánk, akkor tudnók, hogy azon 
kormány, melylyel szemben a lapok ily hangon 
nyilatkoznak, bukófélben van, hogy perczei meg-
számlálvák. Ma, másképen állanak a dolgok. Senki 
sem állhat jót érte, váljon az ily módon megtáma-
dott s veszélyeztetett kabinet, nem fog-e egy gyors s 
várat lan fordulat , egy kétségbeesett határozat által 
támadóival kibékülni, s eszméiket, programmjo-
kat magáévá tenni. Carlo Alberto napjai óta a be-
csület- s szégyenérzet ismeretlen czikkekké lettek 
a savoyai háznak erkölcsi inventariumában ; e ház, 
m e l y ugyan mindig ügyes volt, legújabban még na-
gyon is haj lékonynyá lett, s a mint ezelőtt néhány 
évvel mindenkivel, a tengeri kalózzal, s az éjjeli 
orgyilkossal kezet fogott, lia az bizonyos nemtelen 
czéloknak elérése körül szolgálatait felajánlani 
késznek nyilatkozott; ugy manap már azon hely-

I. Félév. 1873. 

zetbe jutott , hogy csak ezeknek pártfogása álta-
tengetheti létét, a miért is eszközeinek megváloga-
tásában nem szabad, a legkevésbé sem, kényes-
nek lennie. 

Kérdés a zonban, meddig sikerülend még a for-
radalom iránti, ilyetén servilismus által a felszínen 
tartania magát ; meddig sikerülend még a demagó-
giának fojtogató kezét elkerülnie ; mert tény, hogy 
a vörösek eszméi a közelmúlt években óriási hala-
dást tettek, olyannyira, hogy a forradalom, jól 
tudva, miszerint hagyományszerüleg minden hal-
dokló uralkodási rendszer főfeladatának a katho-
lika egyháznak üldöztetését tekinti ; ez utóbbival 
úgyszólván, már nem is törődik többé, hanem fegy-
vereit most már kiválólag a monarchia ellen intézi, 
hogy egy csapással felforgathassa az egész társa-
dalmi rendet, mihelyt maga az állam, átkos vaksá-
gában, ennek főalapját, az egyházat, halálosan 
megsebzi, vagy legalább megbenitja, működéseiben 
tehetienné teszi vala. 

Ha tehát a „ Capitale1' az u. n. garantia-törvé-
nyeknek eltörlését követeli, ugy ennek czélja nem 
az, hogy ez által a pápa elleni harczot megköny-
nyi tse ; — ebben e törvények senki fiát sem aka-
dályozzák, széles e világon ; — hanem azért teszi 
azt, mert e törvényeket a jelenlegi kormány alkotta, 
melynek tekintélye nem csekély csorbát szenvedne 
azáltal, ha egyszerre azon, bármily ravaszul fogal-
mazott, határtalan s soha sem érvényesített törvé-
nyeket kénytelenülne feladni, melyeket ezelőtt két 
évvel annyi kérkedéssel mutatott be a világnak, 
mint saját kormányzati bölcseségének hangosan 
szóló bizonyítványát, de mint a katholikus lelkis-
meretek megnyugtatásának, következőleg mint a 
polgárisult világ nyugalmának biztos, megingat-
hatlan zálogát is. E törvényeknek eltörlése tehát a 
forradalmi sajtónak helyes számítása szerint u jabb 
lépés lenne az olasz kormány tekintélyének alá-
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ásása, u jabb lépés a köztársaság megalapithatása 
felé, mint azt manap Olaszországban nem csak ti-
tokban pengetik ; hanem egész nyíl tsággal, lapok-
ban, röpiratokban és parlamenti szónoklatokban 
tárgyal ják, anélkül, hogy bárki is kötelesnek vagy 
felhívottnak érezné magát arra, a tényleg még 
létező monarchiának védelmére kelni. 

I l y körülmények közt kettősen örvendetes lát-
ványt nyúj tot t azon fényes nemzetközi küldöttség, 
mely márczius 8-án a szentatyánál tisztelgett. Nincs 
szándékunk az akkor végbe ment, fogadási szertar-
tásokat leirni; arra sincs helyünk, fájdalom, hogy a 
mindkét részről tartott , nagy horderejű beszédeket 
közöljük, ámbár magyar lapjaink azoknak szö-
vegét igen hiányosan közölték, annyit azonban 
mégis mondhatunk, hogy a szentatyának ez alka-
lommal elmondott válasza az épen lefolyt hónap-
nak legnagyobbszerü eseményét képezi. A küldött-
ség 163 tagból á l lot t ; az egyes országok szerint 
felosztva, volt 29 osztrák, 18 belga, 23 franczia, 14 
német, 17 angol, 37 olasz, 5 spanyol, ugyanannyi 
amerikai, s 3 svajczi állampolgár, a többi tagot 
Lengyelország, Németalföld és a római „Societá 
degli Interessi cat t ." szolgáltatta. Azon durvaságok, 
melyekkel a liberális lapok e küldöttséget s főleg 
annak szónokát illették, nem leptek meg, méltók 
azok a liberális rendszerhez, sőt meglepett volna, 
ha e tábor a katholikus közvéleménynek ilyetén 
hangos nyilvánulását hal lgatag fogadta vala. A 
ki csak a terrorismus által uralkodik, rendesen meg-
kettőzteti azt, midőn uralma végét sejti, a liberális 
sajtó kifakadásai pedig oly közönségesekké váltak 
már, hogy kár lenne, többet mondani rólok, mint 
ezt : contemptu curantur. 

Ki hitte volna, hogy 1873-banegy, elsősorban 
a katholikus érdekeket érintő bili képes leend azon 
angol kabinetet megbuktatni , melynek élén Angliá-
nak ezidőszerint legünnepeltebb államférfia áll. 
Pedig ugy lőn, az egyetemi bili, melyet Grladstone 
leginkább a katholikusokra való tekintetből előter-
jesztett volt, az alsóházban leszavaztatott, mi a 
ministeriumot arra birta, hogy lemondjon; csak 
akkor vállalkozván ismét az ügyek tovább vezeté-
sére, midőn az ellenzék kijelenté, hogy a jelen kö-
rülmények közt nem érzi magát kormányképesnek. 
Gladstone ezen bili által a katholikusoknak némely 
régi panaszuknak elejét venni, s bizonyos, szintoly 
régi visszaéléseket eltörülni szándékozott; terve azon-
ban oly szerencsétlen, hogy ne mondjuk ügyetlen 
volt, hogy egyik pártot sem elégítvén ki, általános 

ellenszenvet keltett. Természetes, hogy az ő jelsza-
vát is a lelkismeretszabadság képezte, melynek ér-
dekében az eddig felekezetileg különválva fenállt , 
egyetemi collegiumokat eltörülni, illetőleg egy „fe-
lekezetnélküli" egyetemmé összeforrasztani akarta. 
A katholikusok Irhonban eddig a maynoothi colle-
giumot b i r ják , melyre az állam évenkinti 26000 
font sterlinget fizet, (— tehát körülbelül ötször 
annyit , mint a mennyiért a magyar állam a pesti 
egyetemnek katholikus jellemét „magához vál-
to t ta ;" —) továbbá egyet St. Stephens Greenben, 
s vagy husz ev óta a dublini katholikus egyetemet, 
mely azonban sem állami segélyben, sem egyéb 
privilégiumokban nem részesül. A protestánsok 
főintézetei a dúsgazdag dublini Trinity-College, 
mint az anglikán-hitüekés a Magne-College a pres-
byterianusok számára. Ezenkívül 1845 óta még 
úgynevezett Queen's Colleges, királyi tanintézetek 
léteztek Belfast, Cork és Gralway városokban és a 
Queen's Universi ty Dublinban. Ezek valamennyi 
felekezet számára a lapi t ta t tak, azaz felekezetnélkü-
liek voltak, minélfogva a vallástan s minden egyéb 
ezzel összefüggésben levő t an tá rgy ki volt zárva 
belőlök. A katholikusok ezen felekezetnélküli inté-
zeteket, természetesen, kerülték, saját dublini egye-
temök azonban, mivel az állami elismerést nélkü-
lözi, jogos igényeiket nem képes, minden tekintet-
ben kielégiteni. 

Grladstone mindezen bajokon azáltal akart se-
giteni, hogy a dublini Queens's University- s a gal-
wayi collegiumnak eltörültetése után, a többi egy 
uj, „központi" egyetemmé olvasztatott volna össze, 
közös dotatióval s közös kiváltságokkal. Ezen egye-
tem, természetesen hitfelekezetnélküli leendett, ez 
lévén mai nap az országlási bölcseségnek quintes-
sentiája, a miért is nem csak a hi t tan, hanem még 
a bölcsészet és az ujabb történelem is ki lett volna 
zárva belőle. I ly esztelenségekre vetemedik a libe-
ralismus, csakhogy a vallást mindenünnen kiküszö-
bölhesse. Mert következetesen nemcsak az u jabb 
történelmet ki kellene zárnia, hanem az egészet, 
Krisztus óta, mert ennek minden egyes mozzanata 
bő alkalmat nyú j t felekezeti viták előidézésére ; sőt 
még a zsidóknak Krisztus előtti története is kell, 
hogy egy telivér „felekezetnélküli" cultusminister 
előtt gyanús legyen, már csak azért is, mert e tör-
ténelemnek nem egy lapja igen különös világítás-
ban mutat ja eme választott népet. Továbbá a böl-
csészeten kivül a jogi tárgyak közül is nem egyet 
ki kellene zárni ; sőt hol van még több alkalom, a 
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vallási tételeket, hol támadólag, hol helyeslőleg, 
tehát „felekezeti" szempontból felemlíteni, mint a 
gyógytannak egyes disciplináiban ? . . . . . Zár juk 
ki tehát mindezt, s aztán alapit sunk felekezetnélküli 
egyetemeket azon nagy „semmi" számára, a mi a 
tudományok ilyetén eltörlése után még fennmarad. 

Természetes, hogy ily i rányzatú terv a józan 
angol közvélemény részéről épen semmi helyeslés-
sel sem találkozott. Hozzá járul t , hogy nemcsak a 
katholikus püspöki kar, hanem a Trinity-College 
protestáns tanári kara is a bili ellen felszólalt, ugy 
hogy annak a parlament előtti második felolvasása 
a ministeriumot ama fentjelzett, kellemetlen hely-
zetbe hozta. Előt tünk az egész ügy annyiban fontos 
és érdekes, amennyiben egy hitfelekezeti tervnek 
meghiúsulását jelzi, minek minden józan ember csak 
örülhet. 

Svajczban is hevesebben, mint valaha foly a 
harcz az állam és az egyház közt. Ott Ceresole a 
szövetségi elnök s Carteret a genfi cantonnak jelen-
legi feje azok, kik ezidőszerint előtérben állanak, s 
a dolgokat már is annyira vitték, hogy e szeren-
csétlen ország egy ujabbi vallásháborúnak előeste-
j én á l l . S i t t is az állami mindenhatóságnak r é m k é p e 
az, mi a közbékét zavarja, mi néhány lelketlen 
egyént arra bir, hogy a mindenha szűkkeblű és tü-
relmetlenségében zsarnokoskodó protestantismusra 
támaszkodva, oly irtóháborút indítsanak a katholi-
cismus ellen, minőt hajdanta VIII . Henrik vagy 
Erzsébet viseltek az anglikanismus érdekében, vagy 
a minőnek segítségével a czár vagy a sultán katho-
likus alattvalóit a schismára téríthetni hiszik. 
Ezen urak, állami mindenhatóságuknak öntudatá-
ban, semmi kevésbre sem vállalkoztak, mint a ka-
tholika egyháznak, — mint ők mondják — újjá-
szervezésére, ilyképen egyenesen Krisztus hatalmát 
s jogait bitorolván. Magokat tévén pápává, haza-
árulásnak decretálják, ha valaki ezentúl még a ró-
mai pápának a svajczi katholikusok feletti, legfőbb 
szellemi joghatóságát elismerni merészelné, s más 
credó-t, más egyházi fegyelmet vallana és gyako-
rolna, mint a minőt ők, hivatalból, megállapítanak. 

S j a j annak, a ki velők e téren szembeszállani 
mer ! Az a lkotmánynak alapelvei, a szabad polgár-
nak, civilizált nemzetek közt eleddig sérthetetle-
neknek' tar tot t jogai nem léteznek az ő számára ; 
elmellőztetik szemben vele, nemcsak a rendes, szo-
kott igazságszolgáltatásnak szabályszerű ut ja , de 
elmellőztetnek még a méltányosságnak legkezdet-
legesebb követelményei, egyébként müveitek közt 

törvényül megtartott szokásai is, s ugy bánnak vele, 
mint a hazának legveszélyesebb ellenségével, mint 
olyannal, ki gyilkot, égőkanóczot tar tván kezében, 
kész, bármikor is lángba boritani a társadalmat. 

Tudatlanok, rövidlátók s fanatikusok, mitől 
féltek a n n y i r a ? . Ha biztok eszméitekben, tudomá-
nyotokban, s a felvilágosodottság, szerintetek ellen-
állhatlan hatalmában, miért üldözitek az egyházat 
azért, mert annak eszméi a tieitektől eltérnek ? Ha 
a római katholicismus a tudománynak s a minden-
képeni műveltségnek merő tagadása, s ha viszont a ti 
tudományotok oly annyira legyőzhetetlen, miért, 
miért nem bízzátok eszméitek győzelmét az időre?.... 
Avagy eszetekbe ju t Gamalielnek dilemmája, mely-
nek helyes voltát 19 századnak története begyőzi? 
— s azért lá t já tok szükségesnek, a mit nyomorult 
„eszméitek" hatalma nem képes kivinni, a rendőr-
szolga által haj ta tni végre — a szabadság, törvény 
előtti jogegyenlőség s a „szent" haladás nevében? 

Természetes, hogy ily lelketlen, ravasz üzel-
mek közt, mindig a „törvény", az „állam" az, mi 
az egyház ellenében előtérbe tolatik. De ez csak 
fictio, ^csalás, hazugság ; mert rendesen ott teszik 
azt, rendesen ott hivatkoznak az államra, hol érde-
keik ugy hozzák magukkal, hogy ész, igazság s 
becsület helyett a vad erőszakot, az álnok rászedést, 
a minden jogot és törvényt arczul csapó jogtiprást 
érvényesitsék. I g y tesznek a svajczi apró zsarno-
kok is, s oly lázas sietséggel szórják egyházelle-
nes decretumaikat, mintha éreznék, hogy óráik 
megszámlálvák, mert a nép ébredezni kezd, s Sión 
őrei helyökön vannak; — ez ugyanamaz undok 
fürgeség, ama türelmetlen rohanás, ama lázas hány-
kolódás, azon éktelen zsivaj, melylyel a hatalom-
nak és a „közvéleményének kezelői mindenütt 
„dolgoznak", hol tudják és érzik, hogy hatalmuk 
csak bitorlott s ennél fogva mulandó, hogy tehát 
jól kelljen felliasználniok az időt, s serényen, gyor-
san, szünet nélkül munkálkodniok, hahogy nyomo-
rult feladatukat teljesíteni, s a kereszten, a lehető 
legrövidebb idő alatt mentől több csorbát ütni 
akarnak. Megvetendő faj , hadd veszekedjék, hadd 
erőlködjék, — qui habitat in coelis, irridebit eos, 
et Dominus subsannabit eos ! 

Mi nekünk, magyarországi katholikusoknak 
az utolsó hónap a cultusministerialis költségvetés 
feletti, furcsának eléggé furcsa, alsóházi vitákon, és 
ugyancsak a cultusminister urnák, lapunkban kel-
lőleg méltánylott s rimaszombati tudósitásunk által 
figyelemre méltó commentárral ellátott köriratán 
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kivül, még a Ghyczy-Hoffmann-féle határozati ja-
vaslatok feletti, alsóházi vitákat is hozta. 

Hoszabb vita után, melynek alkalmával a 
cultusminister ur több becses nyilatkozatot tett, 
melyekből kiderül, hogy az antikatholikus, egy-
házfosztogató áramlatnak, ezidőszerint Magyaror-
szágban még néhány akadály áll ú t jában, elfogad-
tatott Hoífmannak határozati javaslata, mely kö-
vetkezőleg hangzik : 

„Tekintve, hogy a képviselőház a mult 1869/72 
országgyűlés folyama alatt , nevezetesen 1871. febr. 
23 án tartot t 128. ülésében 1004. sz. a. a val lás-és 
közokt. ministerium felügyelete és kezelése alatt 
álló alapok és alapitványok jogi természetének 
megvizsgálására és a teljesitett vizsgálat eredmé-
nyéről a háznak teendő véleményes jelentéstétel vé-
gett egy 12 tagu bizottságot küldött volt k i ; — 
tekintve, hogy ezen bizottság a mondott feladatot 
teljesen meg nem oldotta, hanem a mult 1869 — 72 
országgyűlés végeztével, még pedig a képviselőház 
1872-iki april hó 9-kén tar tot t , 479. ülésében, 5646 
számú jelentést tőn, melyben addigi működésének 
eredményét bemutatva abbeli reményét nyilvánitá^ 
miszerint a hozzáutasitva volt, nagyfontosságú 
ügynek elintézését a jövő országgyűlés sürgős 
teendőjének fogja tekinteni :— határozza el a kép-
viselőház, miszerint 15 tagu bizottságot küld ki a 
czélból, hogy a vallás- s közoktatásügyi ministerium 
felügyelete és kezelése alatt álló alapok és alapit-
ványok jogi természetét, a mult országgyűlés fo-
lyama alat t ugyanazon czélból kiküldött 12 tagu 
bizottság munkálatá t folytatólag megvizsgálja és a 
teljesitett munkálat eredményéről a képviselőház-
nak mielőbb véleményes jelentést tegyen, mindad-
dig pedig azon alapok és alapitványok az eddigi 
módozatok szerint kezeltessenek". 

Ha ilyféle vizsgálatok becsületes s őszinte szán-
dékkal indit tatnának meg, ha a fogalmak, főleg a 
meum et tuum körül nem lennének oly zavartak, a 
minők valóban ; végre pedig, ha nálunk nem épen 
az a- és antikatholikus áramlat birna tulsulylyal , 
akkor az eíféle határozati javaslat talán épen sem-
mit sem jelentene. I g y pedig, midőn a törvény, a 
jog és a tulajdon értelem nélküli szókká, s az idő-
ről időre uralkodó coteriáknak játszó-labdáivá let-
tek, midőn már a nemzetnek vénei is, mint egy 
Ghyczy , nem a hagyományos jogtiszteletnek gya-
korlásában, hanem szánalomra méltó sophismákban, 
a jognak tagadásában s a törvénynek ravasz félre-
magyarázásában s kiforgatásában keresik és talál-

ják jogtudósi s törvényhozói dicsőségüket ; — szó-
val, midőn az ilyféle „v izsgála tokénál , kivált, ha 
a katholika egyháznak jogai- s birtokairól van szó, 
rendesen nem az jön ki, minek a történelem, a jog 
és a törvény szerint kijönnie kellene, hanem az, 
mit az illető vizsgáló, pártállásához képest, kiván ; 
— ily körülmények közt, nézetünk szerint, kettős 
kötelessége a katholikusoknak, az indítványba ho-
zott 15 tagu bizottságnak működését éber figye-
lemmel kisérni, hogy — legalább tudják, ki fosztja 
ki őket, s hogy tették azt ! 

Ha azonban ezen éber figyelemnek ennél több 
eredménye lenne, ugy annak nálunknál jobban, bi-
zony senki sem örülne. Lehetne is eredménye, mert 
tény, hogy az alsóházban nem egy kiváló férfi ül, 
kit ama 15 tagu bizottságnak összeállításakor nem 
lehetend elkerülni, s kinek vallása, neve s múltja 
szoros kötelességévé tenné, hogy azon egyháznak 
keljen védelmére, melynek keresztségét felvette, s 
melynek malaszt-kincsei által majdan az örök bol-
dogságot elérni reméli ; — de lesz-e akkor, mikor 
majd kenyértörésre kerül, elég bátorságuk, s lesz-
nek-e a teendők iránt eléggé tájékozva ? — ki tudja ? 
— kívánhat juk , reméljük is talán ; de kár volna 
ezen remény fejében kellemes álmokba ringatózni, 
melyekből a felébredés borzasztó lehetne. 

A szentatyának legújabb brevéje az örmény kérdés 
ügyében. 

(Vége.) 

48. Caeterum qui extraneam auctoritatem appellare non 
dubitant Apostolicam Sedem, Ecclesiae unitatem ea loquendi 
ratione discindunt, vel eius discindendae occasionem prae-
bent, quoniam B. Petri successori et titulum et iura univer-
salis Pastoris eo ipso denegant ; déficientes idcirco vel a dé-
bita catbolicae Ecclesiae fide, si eiusdem filiis ipsi accensean-
tur, vel debitam eidem libertatém impetentes, si foris sint. 
Christus enim Dominus aperte tradidit (58), et scire et audire 
oves vocem pastoris, eumque sequi ; ab alieno autem fugere, 
quia non noverunt vocem alienorum. Si itaque extraneus, hoc 
est alienus alicui peculiari Ecclesiae dicatur Summus Ponti-
fex, aliéna proinde et ipsa erit ab Apostolica Sede, hoc est 
ab Ecclesia catholica ; quae una et sola est super Petrum 
voce Domini fundata. A quo fundamento qui earn seiungunt, 
non iam divinam et catholicam servant, sed humanam conan-
tur ecclesiam facere (59) ; quae utpote humanis tantum na-
tionalitatis, uti aiunt, vinculis colligata, neque sacerdotum 
cathedrae B. Petri firmiter adhaerentium glutino copulare-
tur, neque in eiusdem solidaretur firmitate, neque esset iuxta 
connexam et ubique coniunctam Ecclesiae catholicae unitatem. 

49. Haec omnia, Yen. Fratres ac dilecti Filii, in prae-
senti rerum discrimine vobis scribenda duximus, qui coae-



2 2 1 

qualem sortiti estis Nobiscum fidem in iustitia Dei et Salva-
toris nostri Iesu Christi, ut vestram excitaremus in commo-
uitione sinceram mentem. Yidetis enim apud vos etiam im-
pleri quod sancti Dei Apostoli dudum praedixerant, venturos 
scilicet in novissimis diebus in deceptione illusores iuxta 
proprias concupiscentias ambulantes. Studete igitur, ne trans-
feramini ab eo qui vos vocavit in gratiam Christi in aliud 
evangelium ; quod non est aliud nisi sunt aliqui qui vos con-
turbant, et volunt convertere evangelium Christi. Vere enim 
evangelium Christi convertere volunt, qui positum ab eodem 
Christo Deo Ecclesiae suae fundamentum submovere conan-
tur; et universalem curam pascendi oves et agnos B. Petro 
in evangelio commissam vel negant vel évacuant. Equidem 
„fieri haec Dominus permittit et patitur (60), manente pro-
priae libertatis arbitrio, ut dum corda vestra et mentes ve-
stras veritatis discrimen examinat, probatorum fides intégra 
manifesta luce clarescat". Eos tamen in peius quotidie profi-
cientes vos devitare opus est iuxta praeceptum Apostoli ; et 
neminem talibus communicantem ad vestrum recipere quali-
bet subreptione consortium, uti hactenus praeclare constan-
terque fecistis, ut catholicam fidem in cordibus vestris inte-
meratam servetis. 

50 . „Sed neque vos quisquam circumvenire pertentet, 
uti a veteribus schismaticis factum est (61), quod dicant 
non de religione sed de moribns esse eertamen, vel Apostoli-
cam Sedem non causam communionis catholicae fideique 
tractare, sed iniuriam dolere, cur videatur (ab eis) fuisse 
contempta ; quoniam haec et huiusmodi, quatenus simplices 
quosque decipiant, hi qui in errore sunt positi spargere non 
quiescunt". Manifestum enim iam est ex eorum declarationi-
bus et scriptis quoque in vulgus editis, aperte impugnari 
primatum iurisdictionis a Christo Domino in persona B. Petri 
Apostolicae huic Sedi tributum, dum illius exercendi in Ec-
clesiam ritus Orientalis ius impetitur : cuius proferendi erro-
ris turbulentis aut imperitis mentibus occasio seu praetex-
tus, non autem causa esse potuit aut potest memorata Con-
stitute Nostra. „Sedes autem Apostolica (62) in tantum non 
contumeliam dolet, sed fidem defendit, communionem since-
ram, ut hodie cuncti qui in eius visi sunt prorupisse despe-
ctum, si ad integritatem fidei communionisque catholicae — 
vere et ex animo poenitentes — revertantur, secundum re-
gularum tramitem paternarum toto cordis affectu venientes 
et plena charitate suscipiat". Quod ut piissimus Deus indul -
gere dignetur et Nos in humilitate cordis Nostri iamdiu enixe 
flagitamus, atque ut vos etiam idem faciatis, et desideramus 
et volumus. 

51. De cetero, Ven. Fratres et dilecti filii, confortamini 
in Domino et in potentia virtutis eius : accipite armaturam 
Dei ut possitis stare in die malo, sumentes in omnibus scu-
tum fidei ; neque animam vestram faciatis pretiosiorem quam 
vos. Mementote Maiorum vestrorum, qui exilia et carceres et 
ipsam mortem perpeti non timuerunt, ut praeclarissimum 
verae et catholicae fidei donum et sibi et vobis conserva-
rent : probe enim sciebant, non illos timendos esse qui occi-
dunt corpus, sed eum qui potest et animam et corpus per-
dere in gehennam. Omnem proinde sollicitudinem vestram 
proiicite in Deum ; ipsi enim cura est de vobis, et non patie-
tur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet cum tenta-

tione proventum, ut possitis sustinere. In quo exsultabitis 
modicum nunc si oportet contristari in variis tentationibus, 
ut probatio vestrae fidei multo pretiosior auro, quod per 
ignem probatur, inveniatur ad laudem et gloriam et hono-
rem in revelatione Iesu Christi. Obsecramus denique vos per 
nomen eiusdem Dei et Salvatoris nostri, ut idipsum et dica-
tis et faciatis omnes, et sitis perfecti in éodem sensu et in 
eadem sentenzia, solliciti servare unitatem fidei in vinculo 
pacis. Et pax Dei quae exuperat omnem sensum custodiat 
corda vestra et intelligentias vestras in Christo Iesu Domino 
nostro : cuius nomine et auctoritate Apostolicam Benedicti-
onem Vobis, Ven. Fratres ac dilecti filii, in communione et 
obedientia Apostolicae Sedis perseverantibus peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die sexta Ianuarii anno 
MDCCCLXXIII, Pontificatus Nostri anno vigesimoseptimo. 

PIUS PP. IX. 

• (58) loan. X. 5. (59) S. Cyprian, epist. ad Antónián, n. 24. (60) S. 
Cyprian, Lib. de Unit. Eecles. n. 15. (61) S. Gelasius. epist. 18. ad Epise. 
Dardan. n. 6. (62) S. Gelasius loc. cit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pestj márcz. 30. J e g y z e t e k e g y p á r o r s z á g -

g y ű l é s i b e s z é d h e z . A napokban tárgyalta az or-
szággyűlés Grhyczy Kálmán azon indítványát, mely szerint 
a vallás- és tanulmányi alapok a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium költségvetésébe felveendők lennének. Nem szán-
dékunk ez alkalommal az indítvány jogtalanságát feltün-
tetni, sem az országgyűlés nyomorult és gyáva, mert az 
igazság nyílt megvallását mellőző határozata felől elmél-
kedni, sőt mellőzzük a sophismákat és egyes beszédek nevet-
séges oldalát is, hanem csak némely, egyéb tekintetekből érde-
kes pontra szorítkozunk, hogy ezek felett Ítéletet mondjunk. 

Általánosan elismert tény, hogy országgyűlésünk kép-
viselői között, néhányat kivéve, a többiek még fogalmával 
sem birnak annak, mit tesz ker. kath. embernek lenni, ezt 
a márczius 27-én tartott országgyűlés is tul-bőven igazolja. 
Vegyük legelőször is Gliyezy Kálmán urat, ő katholikus 
embernek tartja magát és mégis „meggyőződése szerint a 
kormány sohasem fogna helyesen cselekedni, lia ezen nagy 
értéket — a vallás és tanulmányi alapot — oly testületnek 
kezelésére bizná, a mely az országon kivül székelő, az ál-
lamhatalmon felülemelkedni kivánó (?), természete szerint 
korlátlan (?) hatalomnak hódolván, ezen hatalomnak rende-
leteit az államtörvényen felülhelyezi s az állam törvényeit 
ezen hatalomnak rendeletei folytán megszegni, azoknak el-
lenszegülni hajlandó." 

Gh. K. ezen állitása egyenes megtámadása a pápának, 
mint az egyház fejének, azon egyházénak, melynek magát is 
tagjául vallja. Oly nemtelen, és a tudatlan tömeg félreveze-
tésére számított, általános vádakat hoz Gth. a fentebbiekben 
elő, melyek méltók lehetnek valamely zsidó firkász tollára, 
de nem valók egy magát katholikusnak nevező ember szá-
jába. Hazugság, mintha a pápa magát az államhatalom fölé 
akarná helyezni, hazugság, mintha valaha kath. ember a 
pápa hatalmát korlátlannak hitte volna, mert annak határ 
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szabnak, bogy többet ne említsünk, a természeti és a positiv, 
isteni törvények ; hazugság mintha a pápai hatalom általá-
ban saját rendeleteit az állami törvények fölé helyezné és 
igy ezeket megszegetni hajlandó lenne, mert a pápa az ál-
lamhatalmat és annak törvényeit tiszteletben tartja önmaga, 
és tiszteletben tartatja mindaddig, mig azok az isteni tör-
vényekkel összeütközésbe nem jönnek, de ha ez történik, 
ugy joga és kötelessége kijelenteni, hogy az állam saját 
korlátait átlápte, melyeken tul a köteles engedelmesség ön-
magától megszűnik. Nem a pápa rendelte e korlátokat t. 
Gh. ur, nem a pápa tiltja az összeütközés esetében az enge-
delmességet, hanem maga az Isten, a kitől talán Gh. ur sem 
fogja megtagadni a hatalmat, hogy hasonló rendeletet bo-
csásson ki, vagy talán e tekintetben is szándékozik indít-
ványt tenni ? eddigi jelesen viselt dolgai után könnyen ki-
telik tőle ez is. 

Egy országos képviselőtől, kivált ha még hozzá ka-
tholikus is, jogosan meg lehet mindenkor várni, hogy ha 
felszólal, szolgáljon beszéde felvilágosításul, nem pedig bi-
zonyos tévnézetek megerősítésére, vagy az eszmék még in-
kábbi összezavarására. Gh. K. ur azonban az ily csekélysé-
geken tulteszi magát, őt nem zavarja azon tudat, hogy 
mindaz, a mit mondott, csakis gyűlölettől hevült agyának 
szüleménye. Mit árt az, ha szavának és tekintélyének súlya 
a pápa iránti gyűlöletet még inkább éleszti is, ha a hivő ma-
meluk sereg még inkább megerősödik is eddig táplált tév-
nézeteiben ; — csak a czél, a kath. vagyon confiscálása el 
legyen érve ! 

Bizonyára e nemes indok vezérelte a balpárt ősz „ka-
tholikus" vezérét akkor is, midőn a hg.-primás monumen-
tális beszédére czélozván, azt egyenesen harcziasnak nevezte; 
hiszen nem volt elég, hogy a liberális lapok czélzatos hazug-
sággal félrevezették a közönséget, az országgyűlés tagjait 
még különösen is terrorizálni kellett, hogy Gh. ur szive ne-
mes (?) vágyát teljesülve lássa és mégis — megbukott. Ha 
Ghyczy K. valóban harcziasnak tartja a hg.-primás beszé-
dét és nem egyszerűen csak szájkómódra hangoztatta vissza 
a liberális sajtó phrazisait, ugy czéljára nézve sokkal elő-
nyösebb lett volna a nevezett beszédet felolvasni, épen ugy 
mint felolvasta és sophistice magyarázta a vallás- és tanul-
mányi alapra vonatkozó okmányt, de ezt tennie természete-
sen nagyon veszélyes volt, mert egy nap alatt kétszer nevet-
ségessé tenni magát az embernek, még a liberális hitel acti-
áinak értékét is nagyon alászállithatná. (Vége köv.) 

Rozsnyó3 márczius 15. P ü s p ö k i k ö r l e v e l e k . 
Minthogy eddig hasztalanul vártam, hogy egyházmegyénk 
hitéletéről valaki tudósítsa hazánk kath. közönségét, a to-
vábbi várakozástól pedig letilt egyházmegyénk iránti szere-
tetem, engedje meg főt. ur, hogy becses lapjában szerény 
tudósítói szerepben felléphessek. Azon véleményben vagyok 
ugyanis, hogy a „Religio"-nak, mint tisztán egyházi lap-
nak, kell azon központot képeznie, hol a magyar országig 
s szes egyházmegyei mozgalmaknak, a hitélet emelésére in-

tézett püspöki köriratoknak, általában mindazon mozzana-
toknak kell napfényre jönniök, melyek a megye belételét a 
távol levők előtt is, mint tükörben feltárják. E czélból irom 
e sorokat, egyelőre csak püspökünk ő méltóságának körle-
veleiről tevén említést. 

Öt körlevél fekszik előttem, az egyik, a már sok he-
lyen szokásból kiment üdvös szentelt vizzeli meghintést tár-
gyalja, mely pedig az egyház által hathatósan meg van pa-
rancsolva. Püspök ő méltósága azonban nem elégszik meg 
azzal, hogy az egyház e nembeli parancsát papjainak egy-
szerűen csak emlékébe idézze vissza, hanem hogy papjait 
annál inkább buzdítsa kötelességeik teljesítésére, elősorolja 
azon lelki hasznokat is, melyek az egyház tanítása szerint e 
meghintésből folynak, megfejti továbbá, miért kell-e meg-
hintésnek a templomban épen vasárnapon történni, mert, 
úgymond : „ratio huius usus in eo latere videtur, quod com-
plementum votorum, quae per aspersionem aquae repraesen-
tantur, nonnisi per redemptionem sit possibilis, Veritas vero 
redemptionis, per resurrectionem Domini in cujus memóriám 
Dies dominicus fuerat institutus, firinetur". Részletesen kö-
rülírja továbbá a körirat módját e meghintésnek és a papsá-
got kötelessége teljesítésére hívja fel, hogy ezáltal a népben 
az isteni tisztelet és az egyházi szertartás iránti kegyelet 
növekedjék. 

Az egyház, valamint egyebet, ugy a szentelt vizzeli 
meghintést sem rendelte minden ok nélkül, azért nagy hiba 
ha a pap e pontban eleget nem tesz az egyház várakozásá-
nak, mert mikép várhatja akkor a lelkész, hogy hívei tudo-
mással bírjanak az egyház lelket emelő szertartásairól, ha ő 
azokat nem gyakorolja, ha azok üdvös használatáról hiveit 
fel nem világosítja ! 

A második körlevél ő szentségének határozatát közli 
velünk, melylyel sz. Józsefet az egész egyház patronusává 
nyilatkoztatta ki, mig a harmadik lelkünkre köti, hogy az 
Officium de Immaculata Conceptione B. M- V. et Missa eius-
dem ő szentségének még 1863-ban kiadott rendelete szerint 
végezendő, és pedig mint ő szentsége rendelete mondja: sub 
poena divini officii onus minime adimplendi, mert : auctori-
tate Nostra apostolica abolemus et proscribimus quodcunque 
aliud officium et quamcunque aliam Missam". 

A negyedik körlevél oly jól esik lelkünknek, mint mi-
dőn hoszas fáradságos utazás után megpihenhetünk árnyas 
ligetben. A ragaszkodás, mely benne az egyház és annak 
tanitmányai iránt elömlik, megerősít bennünket is hitünk-
ben, az okok, melyek az egyház összes tanitmányának be-
bizonyítására felhozatnak, meggyőznek bennünket azok 
igazságáról, a felhozott hiu ellenvetések, mint köd a nap-
fény előtt elenyésznek, ugy, hogy elolvasva a körlevelet, 
készek vagyunk elmondani ismét, mit felszenteltetésünk 
alkalmával vallottunk : cetera item omnia a sacris canonibus 
et oecumenicis conciliis — défini ta et declarata indubitauter 
recipio atque profiteor. Sic me Deus adjuvet ! Igen, e körle-
vélről elmondhatjuk : tolle lege és higyj ! (Vége köv.) 

Illszasz. A b o l d . S z ű z n e k c s u d á s m e g j e l e -
n é s e i . (Vége.) Még csak fokozódott hévvel s buzgósággal 
folytatván imáinkat, bizonyos idő múlva mindnyájan egy-
szerre fényes világosságot vettünk észre, mely egy körülbe-
lül ötven lépésnyi átmérőjű tért betöltött, mig azon tul min-
den sötét maradt. E megvilágított téren, körülbelül 15 láb-
nyi távolságban, mindnyájan egyszerre s mindnyájan ugyan-
azon alakban egy fehér fülkét láttunk s ebben a bold. Szüzet 
fehérbe öltöztetve, állva, melle felett keresztben összetett 
karokkal. Fejét, ugy látszott, mintha fénylő, kis lámpák- s 
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zöld levelekből összeállított, füzér venné körül, magának a 
fejnek s az arcznak vonásait pedig nem tudtuk kivenni. 
Jobbra a bold. Szűztől eg y térdelő papnak alakját láttuk, 
összekulcsolt kezekkel, mintka imádkoznék. Valamivel hát-
rább egy teljes diszbe öltözött, papi alak állott, káttal fe-
lénk. A fülke előtt, szorosan a megvilágított térség határán, 
egy, szintén térden álló emberi alaknak vonásai sötétlettek, 
már kevésbé kiveketők. A fülke felett egy kis szobor látszott 
állani, mely a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolta. E szobor 
ismételten elmozdult helyéből, s felénk közeledett, azután 
pedig mindannyiszor ismét régebbi helyre, a fülke fölé 
tért vissza. 

Az ekként leirt jelenet körülbelül két óráig tartott, 
kilenczedfél órától kezdve, egészen féltizenegyig, s ezen 
egész idő alatt a fent jelzett, csekély távolságban előttünk 
állott. Ez időnek letelte után a világosság kanyatlani, a vo-
nások lassankint elmosódni kezdtek, mig egyszerre csak az 
egész látvány végképen eltűnt. 

Másnap ama négy társunk, ki tegnap ottlion maradt 
volt, szintén kimenvén velünk, nem láttak egyebet, mint 
ama fentemiitett kis szobrot, mi többiek pedig épen semmit 
sem láttunk, s csak bizonyos, igen kellemes illatot éreztünk, 
mely az egész környéket eltölté. 

Hasonló látványt, mint mi az előtte való napon, r a j -
tunk kivül még mások is láttak, kik némi távolságban tő-
lünk imádkoztak. Másnap pedig többen szent Józsefet is 
látták megjelenni. Valaki, a ki ugyané jelenetnek már két 
izben szemtanúja volt, azt beszéli, hogy a bold. Szűznek egy 
kinyilatkoztatása szerint e megjelenések egészen május 3-áig 
fognak tartani. 

Mindazok, kik ez alkalommal jelen voltak, készek, a 
látottakról szóló jelentéseiket, ha szükséges esküvel is erő-
siteni. Döntő Ítéletet azonban hozni mindezekről, vagy vég-
leges véleményt mondani, legalább is elhamarkodott dolog 
lenne mindaddig, mig az illetékes, egykázi katóság nem 
nyilatkozott felölök. 

Genf. A k a t h . k ö z s é g e k e l ö l j á r ó i n a k n y i -
l a t k o z a t a . Alig van okmány, mely a jelenlegi svajezi 
viszonyokat jobban ecsetelné, mint a Genf kantonbeli, ka -
tholikus községek elöljáróinak alább közlendő nyilatkozata, 
illetőleg felhívása svajezi hitsorsosaíhoz, melyet épen azért ; 
mivel világi hivek, s oly férfiak tollából került ki, kik hazájok 
katkolikusai közt kiváló helyet foglalnak el, különösen is t. 
olvasóink figyelmébe ajánlani merjük. Megjegyezzük még, 
hogy a mik ezen nyilatkozatban valami általános népszava-
zásról mondatnak, azon plebiscitumról értendők, mely által 
a genfi nagytanács a kath. egyháznak uj szervezését elhatá-
roztatta, azon különös látványt szolgáltatván a világnak, 
kogy egy országnak protestáns fele szavazattöbbséggel ha-
tározza el, mit szabadjon a katkolikus félnek hinnie, mit nem. 
Ilyesvalami a katholikusoknak még soka sem jutott eszébe, 
mióta a kath. egyház áll ; a protestánsoknál pedig ez teszi a 
türelmet s felebaráti szeretetet. Megjegyzendő még, hogy a 
genfi kanton lakosságának jó fele katholikus, miáltal az ar -
.czátlan terrorismus még csak kirívóbbá válik. 

Térjünk már most magára a felhivásra, mely követ-
kezőleg hangzik : 

„Katholikus választók ! A katholikus cultusnak új já-

szervezésére vonatkozó törvény jövő vasárnapon, márcz. 
23-án elő fog adatni a genfi népnek, hogy szavazatával an-
nak el- vagy el nem fogadása felett határozzon. Arra intünk 5 

kogy ezen szavazásban, mely egy rólunk, nélkülünk, sőt 
ellenünk kozott törvényre vonatkozik, részt venni tartózkod-
jatok. Jelszavunk ezentúl a szavazástóli tartózkodás legyen. 
Ezen eljárás által jogaitok tagadtatnak, katkolikus hon-
polgári méltóságtok megsértetik, apáitok vallását lábbal ta-
podják, meggyőződésteken erőszakot akarnak elkövetni, 
templomaitok elrabolni tőletek, s papjaitokat elűzni, hogy 
idegen betolakodó jövevényeknek csináljanak helyet. Ily 
üzelmekre csak egy válasz leketséges : a megvetés. Hadd 
szavazzanak amaz ábrándozók, kik, mig nagy reformáto-
roknak tart ják magokat, nem veszik észre, hogy háromszáz 
esztendővel elkéstek. A 19-ik században nem lehet már uj 
vallást tanítani. Ezen emberek elkéstek, s a müveit közvé-
lemény majdan elitélendi őket. Nekünk azonban erős és 
méltóságteljes állást kell elfoglalnunk. Maradjunk kiki a 
maga tűzhelye mellett, s szemléljük a dolgok fejlődését. Mi-
dőn óránk ütni fog, jogunk bátorító öntudatában eléggé 
erősek leszünk, annak érvényt és tiszteletet szerezni. Vidéki 
községeink összetartanak ; ez tény, kétségbevonhatlan tény. 
Községi elöljáróitok s azoknak segédjei helyökön lesznek ; 
— várjuk tehát meg, mi történik." 

„Katholikus választók, hallgassatok ránk ! Ha ezen 
szavazásban részt vesztek, akkor elismeritek, kogy az ál-
lamnak joga van, a vallási ügyekbe is beleavatkozni. De az 
állam nem bir, nem birkát ily joggal. Azt még felfogkatná 
az ember, ha valamely kormány egyik vagy másik feleke-
zetet kitiltana az országból, de arra, hogy valamely feleke-
zetre uj szervezetet parancsoljon rá, hogy a meglevőt és 
fenállót megváltoztassa, vagy épenséggel üldözze, arra 
nincs joga." 

„Ezenkívül e törvény álnok és ravasz, jog és alkot-
mányellenes. Azt mondják nektek, hogy uj törvény felett 
fogtok szavazni, voltaképen pedig uj vallás az, a mi felett 
szavaztok; t. i. valami uj, polgári vagy állami vallás. Ebből 
az következik, hogy maholnap a köztársaságnak elnöke 
egyszersmind főpap is lesz. Továbbá ugy tesznek, mintha 
papjaitoknak választásában szabad kezet akarnának nektek 
engedni. Ne higyjétek. Ez csak képzelt választás lenne; 
mert azt, a kit ti választanátok, azt az állam akármikor le-
teketi, s oly esküt követel tőle, melynek tartalmát ti nem 
is ismeritek, s melyet akár szeszélyből, akár más okból is 
mindenkor meglehet változtatni. Ha az, a kit választottatok 
ezen esküt letenni vonakodik, akkor az „állam" elűzi őt ; ha 
aztán ez ellen tiltakoznátok, akkor a kormány, támaszkodva 
a protestáns többségre, igy fog hozzátok szólni : „a törvény 
a mi részünkön van, engedelmeskedjetek !" 

„Mindezeknél fogva, ismételjük, jelszavunk ez : álta-
lános tartózkodás a szavazástól ! Meglátjuk majd, mit tesz-
nek protestáns polgártársaink az országnak s a közbékének 
érdekében. Megolvassuk majd szavazataikat, s meglátand-
j u k : mernek-e zsarnokainkká feltolakodni, vagy polgár-
társaink akarnak-e maradni. Választók ! rátok számítunk. 
Soka sem fogjuk ily zsarnoki törvénynek érvényesítését tűrni; 
sőt ellenkezőleg, el vagyunk katározva; jogaink és szabad-
ságaink fentartásaért, ka kell, fegyverrel is harczolni." 
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Következik harmincz községi elöljárónak (maire) 
aláirása. 

A felhivásnak végsorai eléggé komolyak ; sajnáljuk a 
szegény svajczi katholikusokat, kiket protestáns polgártár-
saiknak türelmetlensége rabszolgákká akar tenni azon or-
szágban, melynek szabadságát ők, a katholikusok vivták ki-
A majdan ontandó vér szálljon azok fejére, kik e küzdel-
meknek époly ravasz, mint lelketlen okozói ! 

IRODALOM. 
24. Megrendelési felhívás. Midőn magam mult évi ju-

lius havában Mey. Gy. „Hitelemző Tanítások" a kath. népis-
kolák alsó osztályai számára" czimü, általam magyarított 
müvének kiadására határoztam, ezt azon reményben tettem, 
hogy t. paptársaim vállalatomat tömeges megrendelések 
által támogatván, a munka kiadási költségeit könnyen fe-
dezhetem, anyagi kárt pedig szenvedni nem fogok. 

Miután azonban, daczára annak, hogy munkámat a 
nagyméltóságú püspöki kar több tagja megyei papságának 
hivatalos körlevelében ajánlani kegyeskedett, a megrende-
lések, illetőleg előfizetők száma oly csekély, hogy a fenemli-
tett költségek fedezésére sem volt elegendő ; kénytelen va-
gyok a még fennmaradt tőbb száz példányra ujabb megren-
delést leszállított áron nyitni. 

A 15%, VIII-rét iven diszesen kiállított munka ára 
ezentúl 1 ft. 10 kr. o. é., melynek beküldése után a mű ke-
resztkötés alatt bérmentesen fog megküldetni. 

Lehet azonban utánvétel is tenni megrendelést, csak 
hogy ez több postai költséggel van összekötve. 

Növendékpapok, ha egyszerre legalább 10 példányt 
rendelnek, a müvet kedvezmény áron 1 ftért kapják. 

A megrendeléseket kérem alulirt fordítóhoz (Eszter-
gom, viziváros), vagy u. o. az „Uj Magyar Sión" szerkesz-
tőségéhez czimezve megtenni. Esztergom, sz. József napján 
1873. Farkas Sándor, leánytanodai hitelemző. 

25. Megjelent s beküldetett az „ llj Magyar Sión"-nak 
III-dik, márcziusi füzete. Tartalom: A lourdesi kegyhely, 
Fábián Jánostól. Tanulmány, Várnaytól. A sajtószabadság 
hazánkban, +. f . Müncheni reminiscentiák, Maszlaghy Fe-
rencztől. Beharangozókor, Békesytől. 1. Lipót császár és a 
jezsuiták, Szentimrey Mártontól. Irodalom. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— Mint a hozzánk szivesen beküldött s általunk kö-

szönettel fogadott, erdély-egyházmegyei, hivatalos körirat-
nak „Közlemények" czimü rovatában látjuk, az erdélyi 
püspök ur ő nagyméltósága a dévai róm. kath. elemi iskola 
átalakítására 200 ftot, ugyanazon iskola részére örök ala-
pítvány gyanánt 200 frtot, a szászfalusi kath. iskola felépí-
tésére 100 frtot, a sajó-szent-andrási fiók egyházközség 
számára telekvásárlásra 500 frtot, a nyujtódi kath. tem-
plom tornyára 50 frtot, a Sajó-sz.-Andráson felállított mag-
tárra 50 frtot, a köröspataki egyházközségnek toronyórára 
50 frtot, a hátszegi templomnak harangöntésre az egyszer 

adott 100 frton felül, újból 87 frt. 55 kr., a zetealaki éget-
teknek 60 frtot, a gerend-kereszturi kántortanító javadal-
mazására vásárlandó ingatlanokra 200 frtot — kegyeske-
dett adományozni. 

— Haynald Lajos kalocsai érsek, ő nmlga a bajavárosí 
nőnövelde lak- és tanhelyiségeinek megnagyobbitására, és a 
taneszközök szaporítására 8500 frtot adományozni kegyes-
kedett, miután a város, zilált anyagi körülményeinél fogva 
az erre szükséges költségeket nem fedezheti. 

— Stuttgartban márcz. 25. meglehetős zsidókra vall 
keletkezett, mely azóta kisebb, nagyobb változatossággal 
folyvást tart. Egy szabadságolt katona ócska ruhát vett egy 
Baruch nevü zsidóboltosnál, ki őt tetemesen megcsalt, mi hal-
lomás szerint, a stuttgarti zsidóknak egyik rosz szokása. De 
a katona nem mutatott semmi kedvet, horgosorru polgártársa 
által rászedetni, mely szemtelenségeért Baruch uram öt kel-
lőkép rendreutasította ; sőt, midőn a vitéz harczfi a stuttgarti 
zsidóknak ősrégi csalási előjogot ezután is konokul kétségbe 
vonni merte, öt vagy hat, véletlenül jelen lévő izraelitában, 
látván, hogy ennyien vannak egy szál goi ellen, felpezsdült 
a Makkabeusok vére, és elhatározák amazt megverni. Azon-
ban csakhamar több arra menő keresztény munkás segítsé-
gére jött szorongatott hitrokonának, miből oly verekedés lett, 
hogy katonasággal kellett a felbőszült tömeget szétüzni. 
Természetes, hogy a liberális zsidó-lapok most ismét „val-
lási fanatismus"-ról czikkeznek, sőt egy bécsi lap már oláh-
országi állapotokat lát Stuttgartban fejlődni. De hát mikor 
a zsidó Stuttgartban is csak oly zsidó, mint Oláhországban ! 

— A szent Mihályról nevezett, bécsi főtársulat márcz, 
16. tartotta nagygyűlését. A szentatya áldását küldte. A kö-
rülbelül 3000 tagból álló gyűlés nagy lelkesedéssel hallgatta 
végig azon feliratot, melyet a nemzetközi küldöttség márcz. 
7-én felolvasott a szentatya előtt, s helybenhagyta azon fel-
iratokat, melyeket az állandó bizottság időközben az erme-
landi és genfi püspökökhez intézett. 

— Mühler, volt porosz cultusminister, egy nyilatkoza-
tot bocsátott közre a „Krzztg"-ban, melyben Bismarknak, a 
vallásügyi törvényjavaslatok alkalmával a felsőházban tar-
tott beszédét, majdnem mondatról mondatra megczáfolja, s 
bebizonyítja, miszerint mindaz, mit a kanczellár a katholi-
kus ügyre vonatkozólag mond, alaptalan hazugság és rága-
lom. Oly annyira igaz, mit Mühler ez alkalommal Bismark-
ról mondott, hogy ez utóbbi hallomás szerint — „rendsza-
bá lyokéra gondol. Azonban hasonlólag jár el irányában 
most Ketteler püspök is, egy erélyes nyilatkozat által, mely 
márczius 18-án a berlini „Germaniá"-ban napvilágot látott. 
A püspök ur kimutatja, miszerint Bismark, midőn őt, álli-
tólagosan müvei alapján, hazaárulásról vádolja, e müveket 
vagy nem olvasta, vagy nem értette, s hogy ennél fogva 
egész, a katholikusok ellen intézett okoskodása logice tar t -
hatatlan. Már nem csak kis észszel, hanem nagy jellemte-
lenséggel is kezd ez a szegény világ kormányoztatni ! 

Szerkesztői üzenetek. 
Alsó-Szemerétire. A szives tudós í tásé r t köszönetemet . A . ,Missions 

Ca tho l iques" re nézve hason ló lag vagyok . Romélein azonban , hogy rövid 
idő a l a t t s z o l g á l b a t o k . 

Róma. (Sagr. degli Orf.) Becses közleménye m á r sa j tó a la t t van ; 
a több i re nézve i rok . 

Nevelő kerestetik Budára, három fiu mellé, kik az 
elemi, illetőleg gymnaziális tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Zongora-tanitásí képesség előnyt nyújt. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, april 9. £9. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Mikép kell a gyermeket az emberi tá r -
saságnak engedelmessé nevelni. — Christus vincit ! — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. —• Vegyesek. 

l ikép kell a gyermeket az emberi 
társaságnak engedelmessé nevelni. 

Oly férfi szól itt e sorokban, a ki maga is i f jú 
volt és a fiatal kor állását, annak minden jelessé-
geit : de kellemetlenségeit is érzé, átélé ! 

A gyermeket a társaság részére kell nevelni, 
annak részére kell kiképezni. Ez történjék idejeko-
rán ; legyen a gyermek azzá, a mit tőle a társaság 
méltán megvárhat ; tegye meg azt, a mit a társaság 
tőle méltán követelhet, — hogy aztán ő is a társa-
ság által nyúj tandó hasznokban és kényelmekben 
viszont részesülhessen. De ne értessünk ám félre ! 
Mi az embert nem valamely kijegyzett — külön 
társaságért, talán valami •— tudja mi micsoda — 
élvesetért akar juk nevelni — korántsem; mi ugy 
akar juk és k ivánjuk a gyermeket nevelni és nevel-
tetni, vezetni és vezettetni, hogy az egyénben mindig 
az embert, a társaságban pedig mindig és mindenhol 
az emberiséget tekintse. 

Lássuk ez életélvet részletesebben. 
Czélunk az, hogy a gyermeket értelmessé és 

okossá neveljük. 
Az ember testből és lélekből áll, ezt t ud juk ; 

de tudnunk kell azt is, hogy a test és lélek két kü-
lönböző tárgy, a két különböző t á rgy közül ez 
utóbbinak, vagyis a léleknek két része van. E ré-
szek közül az egyik értelemmel bir, mi a másiknál 
hiányzik. E két rész közül mindegyiknek van saját 
tehetsége; egyiknek akarat-vágytehetsége, másiknak 
a gondolkodás és akarás tehetsége. Az akarat a test 
tulajdonságai természetéből származik ; az akarás 
pedig a gondolkodó lélekből, mely önmagáról esz-
mél, — ezt bizonyitja az, hogy minden akaratnak 
előbb a lélek eszmélő szelleme által megvizsgáltatnia 

kell. Az oly akarat, mely az akarásból származik, az 
öntudat munkájának neveztetik. Ez megtanítja az 
embert arra, hogy miképen használja minden tag-
jait, érzékeit, szóval egész valóját, a mikben létünk 
eszmélete részesít. 

Minthogy pedig az állati tehetség a gyermek-
ben előbb jelentkezik mint a szellemi ; azért a ne-
velő szemeinek is előbb kell a korán jelentkező, ál-
lati kívánságokra irányozva lenniök; a ha rag , 
irigység, más éretlen akarat a gyermekeknél ko-
rábban jelenik meg, mint az értelem. 

Kihez áll a gyermek legközelebb? Az édesany-
jához! Ennélfogva az első nevelőnő az anya. Az anyá-
nak — tekintve őt mint politikai testet — felséges 
szerep jutot t a Gondviseléstől osztályrészül ; ő neki 
legelső szent kötelessége nevelni gyermekét, s lia ő 
azt ugy teszi, amint Isten és ember megkívánja, 
akkor nagy, mondhatom, a legnagyobb becsülést 
érdemli a statusban ; megérdemli azt, hogy gyer-
mekétől szerettessék és tiszteltessék, — megérdemli 
azt, hogy az emberek őt fönnen becsüljék ; mert ő 

ki gyermekét a jelennek és a jövőnek neveié; 
— az anya az, a ki a gyenge gyermek szivében 
csirádzó disztelen ösztönöket, vágyakat elfojtani 
igyekszik, magzatjának szivét nemesiteni törekszik. 
Az anyai jó nevelésnek tulajdonithatni, ha az egész-
séges testben majdan egészséges lélek is lakozik. 
Találkoznék-e tehát valaki, a ki az ily anyának a 
méltó becsülést, a méltó tiszteletet meg nem adná!? 

Oh bár szép magyar hazám eddig már mind 
ily dicső hölgyektől, i ly tiszteletre méltó anyáktól 
fénylenék ! Látom ott amaz édes anyát , mily gyön-
géden , akarom mondani, mily kényesen neveli 
gyermekét ; ő jó anya akarna lenni, de hiába ! én 
őt annak nem mondhatom. A jó anya kötelessége 
nem abban áll, hogy gyermekeinek minden kivá-
nalmát teljesítse, hogy a mi ta gyermek szeme-szája 
megkíván, azt rögtön elébe tegye ; hogy csak azt, 
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a mi a gye rmekeknek kel lemes érzéseket okoz, min-
den áron megszerezze; . . . . sőt el lenkezőleg, oh 
a n y a ! te min t okosabb, eme d u r v a érzelmeit és kí-
vánsága id gye rmekednek kor lá tozd ; gye rmeked 
éretlen a k a r a t á t a te a k a r a t o d n a k vesd a l á j a . G y e r -
mekedet u g y kell n e v e l n e d , h o g y a k a r a t o d n a k 
minden perczben kész legyen engedelmeskedni ; a 
mi t parancsolsz v a g y t i l tasz , gye rmeked ko ra i f jú -
s á g á t ó l fogva t u d j a az megér teni , és a szerint tenni . 
Fe jesség , daczosság, á lnokság , h a z u g s á g sem neked 
a n y a , jó gye rmekeke t , sem pedig az á l l a m n a k ügyes 
t agoka t nem a d h a t ! 

K ö s z ö n e t e t ? . . . . azt u g y a n az i g y nevel t 
gye rmekek tő l h iába v á r s z ! b ú t azonban és b a j t ele-
get h o z a n d n a k fejedre ! — Ok min t afféle telhetet-
lenek — másoktó l mind ig sokat f ognak k i v á n n i ; 
de ő t ő l ü k ? Kisér t sd csak meg! előre m o n d h a t o m , 
mit sem k a p h a t s z . S miér t n e m ? K ö n n y ű ezt k i ta-
l á l n i ! Mert szegény és üres a sz iv! n incs benne 
k i n c s ! szegény szivtől pedig nyerhe tsz -e v a l a m i t ? 
A hellem és jóakarat — e szép két t u l a jdon — elfoj-
t a t o t t bennök , a d icsvágy , u r a l k o d á s és haszonlesés 
második te rmésze tűkké vá l t . 

A n y a ! h a j ó t akarsz , szent kötelességed gyer -
mekedet u g y nevelned, h o g y az m a j d a n há l áva l 
fizesse neked vissza f á r adsága ida t . H idd el, nem 
ismerek t isztesb á l lapotot az a n y á é n á l , —• n e m 
ismerek becsüle t remél tóbb l é n y t , min t egy o ly 
a n y á t , k i e g y á l t a l á n az egész ház t a r t á s t u g y kezeli, 
h o g y pé ldaképü l szolgál a fenyí ték- és r e n d t a r t á s -
ban ; csak i lyen an)^a ád a s t a tu snak jó po lgá roka t 
és po lgárnőke t ; i lyen a n y j a a d j a meg az I s t ennek , 
a mi az Is tené , s a s t a tusnak , a mi a s ta tusé ! 

H o g y pedig ez örömöd te l jesül jön , járj elő jó 
példával, s igy nemesítsd gyermeked szivét. E ké t fon-
tos t á r g y r ó l bővebben jövőre ! V 

C h r i s t u s v i n c i t ! 

i . 

Ilómn, 1873. márcz. 27-én. Róma ! nagy név ez, me-
lyet a világtörténelem csak mély tisztelettel mond ki. Midőn 
a robogó vasúton e név felett elmélkedve közeledünk az 
örök városhoz, nem ismert lélekfeszültség fogja el keblün-
ket. Látni fogod az ős Rómát, — mely rom ma ; — pedig 
hatalmas fegyvere egy évezredig volt tulsulyozója az ese-
mények mérlegének; látni az uj, a keresztény Rómát, mely 
a hit áldásaival győzi le a világot, sz. Leo szerint : gens 
sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per sa-
cram beati Petri sedem caput orbis effecta, ut latius praesi-
deres religione divina, quam dominatioiie terrena ; — látni 
fogod szent Péter Rómáját, melynek épen Péter, az Uremez 

alapköve kölcsönöz el nem enyésző életet, valamint a szik-
laréteg a megkövült fának, mint a balzsam a testnek ! 

Ilyen és hasonló eszmék lepik meg az embert, kivált 
az utolsó állomásnál, 31onterotondó-ná\ ; s nem annyira az 
emlékezetes, zuávos névtravestálás : Montre-ton dos ! sugallja 
ezt ; mint inkább a hoszu útköz, mely eme állomásról majd 
egy egész óráig tart s mely a várakozónak még annál kosz-
szabbá lesz : mennél fösvényebben kerül elő az örök város, 
első pillanatra mitsem jelentő látképe. 

Minek mondjam, hogy első utam Rómában szent Péter 
templomához tartott ? ugy vélem, minden katholikus hason-
lólag cselekszik. Elém állott a sárga Tiber, az angyal-vár, 
hogy figyelmemet lekössék ; majd máskor — mondám nekik 
— most csak szent Péter terére ! 

Nos és mit érzett ön e téren ? Hogy elégité ki ez óriási 
épület ? — kérdik t. olvasóim. Meglesznek-e önök elégedve 
feleletemmel, ha azt mondom, hogy szemem nem annyira e 
nagyszerű panorama összhangját kereste, mint legtöbben a 
müutazók közül, kiket ki nem elégit a kup, mivel nagyon 
hátraesvén, a faeade nyakig eltakar ja, — hanem e tér jelen-
tőségét, e világtemplom ormait lépcsőzetül használtam egy 
gondolathoz, hogy képét lássam itt ama hitágazatnak, mely 
igy S2ÍÓ1 : hiszek egy szent, katholika és apostoli anyaszent-
egyházat. 

De szóljunk most másról. Ami itt főleg megragadt, s 
melyet levelem homlokára is irtam ; az ama gyakran hau-
goztatott és soha, soha el nem avuló felirat, a merészen égre 
szökő kősugár felirata: Christus vincit, Christus régnât, Chri-
stus imperat, Christus plebem suam ab omni malo defenäat ! 

Christus vincit ! Hogy hogy ? Hisz, ha az Isten ügye, 
ha a religio és az egyház el nem választható a szentszéktől ; 
ugy javitsuk ki, és írjuk inkább oda: Christus prostratus 
est. Ne higyjétek ! Emlékezzetek a halál harmad napjára. 
Mint akkor : ugy most is a feltámadás következik, és a hit 
felelevenedve, az egyház mintegy megujulva, a szentszék 
mint a nap a felhők közül megdicsőítve lép elő, és ismét az 
Ur az, aki a társadalom összekuszált ügyeit egyháza javára 
oldja meg, és nem a beszédes parlamentek és furfangos ca-
binetek. Tudvalevő, hogy az egyház mindig akkor győz, 
midőn legyőzetni látszik. 

Christas vincit. 
Ha a történet folyamán mindannyiszor találkozunk e 

mondattal, valahányszor Jézus ügye megtámadva volt ; ha 
azt majd a megtérítő malaszt sugarában ismerhetjük fel, 
mint p. o. Saul damaskusi utjánál történt ; majd a megátal-
kodottak káromkodásában, melyet hitehagyott Julián oly 
tisztán fejezett ki : Vicisti Galilaee ! — ugy e kettős győzelem 
ma annál tisztábban észlelhető, mennél több oldalról van 
megtámadva az egyház, s mentől inkább látszik minden-
ünnen elhagyatva. 

Christus v'incit. Valóban, ha nem volna istenileg bizto-
sítva a győzelem, nevetségesnek látszhatnék, még csak szó-
lani is felőle, midőn emberileg — kivált egy két évvel ez-
előtt — oly valószínűtlen volt minden kilátás, midőn a feje-
delmek hűségükért nem arany rózsát ; de töviskoronát 
érdemeltek, midőn IV. Henrik nem csak egy akadt, és mint 
a ,L'Unità Cattolica' kifejezi magát, Mathild egy sem; 
midőn a hős thebai legio utódjainak visszakellett, Krisztus 
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helytartója szavára, hüvelyébe bocsátaniok a kardot ; mint 
azt egykor szomorn szivvel Péter cselekvé . . . De minek 
volna ott a földi fegyverzet, minek az angyalok légiója is, 
midőn az Isten maga akar harczolni ? ép azért levénk telje-
sen elhagyatva, hogy lássa a történet, miszerint nem más 
mentett meg, mint a seregek ura. Soli Deo honor et gloria in 
saecula saeculorum ! 

Christus vincit! és mily harczmodorral ? megvesztege-
téssel, mint a világ ? Összeesküvésekkel, forradalmakkal, 
mint a hogy a jelenkor ennek nagy mestere ? Képtelen be-
széde ez az ellenség félénk táborának. Jézus harczmodora 
oly nyilt, oly egyszerű, hogy bár lá t ják; de nem hihetik. 
Jézus taktikája ugyanaz, ami volt 19. századdal ezelőtt, és 
az nem egyéb, mint a türelem, a szelídség. Lehetetlen ! Pedig 
mégis ugy van. Igen, defensiv harczmodora a türelem. Néz-
zétek az egyháztörténelmet, ha nem azt látjátok-e, hogy a 
győzelmet mindig a megaláztatás türelme előzte meg, sőt 
kicsinyben is ezt láthatjátok minden hü keresztény életé-
ben. De hogy továbbá a szelídség Jézus aggressiv harczá-
nak modora is: ismeretes erre vonatkozólag jelszava : discite a 
me quia mitis sum et humilia corde ! és Ígérete : beati mites ; 
quoniam ipsi possidebunt terrain. 

Nincs szebb harcz, de nincs is magasztosabb diadal 
annál, melyet e két modorban az Ur a földtekén létesített, 
midőn az ő szavai szerint bárányokat láttunk győzni vér-
szomjas farkasok felett ; ezzel ment ő elő példaként : tam-
quain agnus ad occisionem ductus, non aperiens os suum ; 
ezzel kiddé az apostolokat világot győzni, mitto vos tam-
quam agnos in medio luporum ; ezzel győztek a vértanuk 
p. o. egy szent Agnes ; ez volt mindig az egyház szelleme ; 
ezért adta e mai válságos napokra is az Ur Jézus, a kereszt 
türelmes viseléséről és a szelidségéről annyira ismeretes pá-
pát, IX. Piust, ki üldözőit hajthatatlan türelemmel, gyűlölőit 
csudálatos szelídséggel győzi le, mint ezt bevallják a más 
hiten levők is. 

Christus — vincit és mily fegyverzettel ? Azzal, amivel 
hajdan ; — a kereszttel, melylyel nagy Constantin szemé-
lyében a háromszázados martyrkorszak is győzött : in hoc 
signo vinces, ezzel küzd ma is — mint mindig — az egy-
ház ; küzd a siami és az európai uj pogányok ellen ; küzd 
kiválólag itt az örök városban, mert sz. Leo szerint újra áll, 
hogy : hic conculcandae philosophiae opiuiones, hic dissol-
vendae terrenae sapientiae vanitates, hic confutandi daemo-
num cultus, hic omnium sacrilegiorum impietas destruenda, 
vagy modern kifejezésekkel élve ; itt győzendő le a politikai 
ethnicismus, a társadalmi hamis tanok, az annexiók tana, a 
be nem avatkozás elve, a bevégzett tények logicája, a tévely 
szabadsága, a bün nyílt csábítása, a materialismus szemte-
len istentagadása, —- mind, mind ezt itt fogja legyőzni a ke-
reszt, t. i. a kit jele, melyről irva van: Victoria, quae vincit 
mundum fides notra. 

Kit ne érdekelne az úgynevezett „Musaeum christi-
awM)»"-ban a katakombák kereszt-tana — itt titkos betűk, 
ott jelképekben? és kit nem ragadna el, lia a katakombák 
egyházának lángoló hitét nem emlékekben, de a hivek éle-
tében szemlélné ? És épen ezt láthatni ma Rómában, amazt 
a régészet, ezt az uj üldözés hozta szinre. 

Én az első keresztények buzgalmát e négy pontban 
vélem felismerni. 

Valamint az első keresztényekről az van irva, hogy ; 
credentium autem erat cor unum : ugy ma a szent Péter 
székéhez való szorosabb ragaszkodás által az egység, s ez 
által a hit, és ebben az erő elevenedett fel. A Vatikán ajtait 
egyik küldöttség után a másik nyitja fel, és a lelkek feje 
lelket önt a liivekbe és félelmet üldözőibe. 

Továbbá felgyúlt a buzgalom Illés-oltára ; ma Rómát 
a buzgalom két táborra osztja, egyik pokoli buzgalmában 
nyilvánosan káromkodik, s sz. képeket zuz, a böjt megszegé-
sére bálokat rendez sat., a másik, hitének legbelsőbb érzel-
meiben sértve, a templomokat tölti meg, a nép tolul minden 
bomba, fütyülés, lepiszegés daczára, melynek a Gesű egy-
házban e sorok írója is tanuja volt, hol P. Lombardini szónok-
latát fütyülte és piszszegte le egy csoport betolult szaba-
doncz, mivel sz. Benedek napján a szerzetek létjogáról be-
szélt. Mig ez általános undort okoz és nemlegesen buzdít, 
addig az áhitat gyakorlatai uj lángot gyújtanak a szivekbe, 
a jó példa csudával ér fel, a hithideg átmelegszik és össze-
szedett lélekkel térdenállva látja a csudálkozó idegen, a her-
czegnőt, iparost, műveltet, tudatlant. 

Az első keresztényeket a szeretet jellemezte, ugy lát-
juk ezt itt a társulatok által felelevenedve; eddig is jeleske-
dett ugyan Róma a ker. szeretet egyesületeiben, sehol nem 
volt a világon annyi jótékony intézet, mint épen itt ; most 
azonban ezekhez, a kor szükségeihez képest, uj társulatok 
járulnak, melyek kiválólag a lelki veszélyek ellen óvják a 
kitfeleket, és a kivő sereg sicut acies bene ordinata, itt az 
iparosok, ott a kath. ifjak társulatával, majd a vasárnap meg-
ülése-, a rosz sajtó meggátlása-, a káromkodás kiirtására 
szervezett társulattal fogadja az ólálkodó ellent, ki való-
ságosan mint az oroszlány körüljár, keresvén, kit nyeljen el. 

Végül azon nemes vonás is az első keresztényekre em-
lékeztet, melylyel bátran megvallják törhetetlen hitöket ; 
meg a lapok által is. Olaszhonnak ez időszerint 63 vallásos 
lapja vagyon, ide nem számítva a nevelészeti lapokat, mely-
nek száma összesen a kormány nevelészeti lapjaival, 58-ra 
rug, ezen számból mennyi a mienk ? nem tudhattam meg. 

Megvallja péterfilléreivel, — és ez nyomós érv a tul-
tábor előtt is — csak a ,UUnità Cattolica1 havonként, 12— 
20,000 frankig gyűjt. Megvallja nemlegesen, visszavonul-
ván a szemtelen szinelőadások-, vallásgunyoló carneval-, sőt 
még a politikai joggyakorlattól is ott, hol a részvét bele-
egyezést feltételez az egyház megfosztásába ; ezért a válasz-
tási urnáknál a választóknak hiányzik négy ötödrésze, ezért 
a parlamentbe egy hithű katholikus sem megy ; ez a passiv 
ellenállás harcza, mely a hitben gyökerezvén, kétségtelenül 
győzni fog. Victoria, quae vincit mundum fides nostra: Igen, 
ezek fltán nemcsak nem kétkedünk, sőt a közel jövőben 
előreláthatjuk a győzelmet. Christus vincit ! 

(V^ge köv.) 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márcz. 30. J e g y z e t e k e g y p á r o r s z á g -

g y ű l é s i b e s z é d h e z . (Vége.) Sajnáljuk, kogy Gh. úrral 
tovább nem foglalkozhatunk, de már ezt csak azért sem tehet -

29* 
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jük, mort különben könnyen megharagudhatnának Bartal 
György és Somssich Pál urak. B. ur „nem tartozik azok közé, 
kik talán palástolni óhajtanák azon hiányokat, melyek a 
kath. egyháznak, különösen annak világi viszonyaira vonat-
kozó ügyeiben léteznek, sőt ellenkezőleg, azok közé tartozik, 
kik parányi müködésök egyik legfőbb feladatának tekintik 
ezen hiányokat egy egészséges, a kath. hitfelekezetü világia-
kat is megnyugtató autonomicus rendszer mielőbbi életbelép-
tetése által kiegyenlíteni." 

A szerénység mindig szép és dicsérendő tény, azért 
nagyrabecsüljük mi is B. ur szerény nyilatkozatát önmaga 
felől, csak a felett tudunk végtelenül csudálkozni, mikép 
történhetik az, hogy míg nálunk Magyarországon, hol világi 
híveink épen oly jogokkal és kötelmekkel birnak, mint bár-
hol a külföldön, észreveszik az egyház világi viszonyaira 
vonatkozó ügyekben létező e hiányt, addig külföldön mind 
erről mit sem tudnak ; nálunk megnyugtatás után epednek 
világi hiveink és pedig korántsem az állammal, hanem az 
egyházzal szemben, külföldön hasonló viszonyok között tel-
jesen meg vannak nyugtatva. Hol találhatjuk fel e titok 
kulcsát? Ne mystificáljuk a dolgot t. B. ur, ne éljünk több 
szóval ott, hol egyetlen szó megfejti a talányt ; van hiány > 
valóban, de ez nem a világi ügyekre, hanem magokra a „vi-
lágiakra" vonatkozik, nem a világi ügyek viszonyát, hauem 
a „világiakat" kell megváltoztatni, illetőleg ezeknek kell 
megváltoztatniok és akkor nem lesz szükség megnyugtatásra, 
mert e változás önmagában rejti a megnyugvást. 

Hogy e változásra, mily elkerülhetlen nagy szükség 
van, azt csak legújabban is bebizonyították mindannyian, 
kik a vallás és tanulmányi alapok ügyében beadott indít-
vány tárgyalásakor szót emeltek. Az egyik bár katholikus, 
a pápát önmagára nézve külföldinek tartja, a másik, t. i. B. 
ur, a házasság jogát akarja szabályozni az állammal szem-
ben, Somssich Pál ur pedig hálát ad az Istennek, hogy a 
vallási buzgósággal már nem kell küzdeni. Lzek azon liiá-
nvok, melyeket ki kell egyenlíteni, részben alapos tanulmá-
nyok, részben pedig hitbuzgóság által és meg vagyunk 
győződve, hogy ezen esetben sem „az egyház világi viszo-
nyaira vonatkozó ügyekben" panaszok nem lesznek többé 
hallhatók, sem megnyugtatásra nem lesz szükség. 

Ha megnyugtatásról jogosan szó lehet, ugy azt egyedül 
csak mi és nem világi hiveink követelhetik, az irányunkban 
eddig tanúsított eljárás, a nyilvánosság terén tett nyilatko-
zatok, az irány, melyet jó nagy részt követnek, a czél, me-
lyet kitűztek, az elvek, melyeket vallanak, mindezek alap-
ján egyedül mi vagyunk a jogos fél, mely megnyugtatást 
követelhet, mert mily támogatást, és a támogatásból, mily 
erőt várhatunk mi azoktól, kik velünk ugyanazon hitalapon 
nem állanak, kik azt, mit mi vallunk, megtagadják, kik 
nem hitünk, csak vagyonúnknak ügyét vallják velünk kö-
zösnek ? kik midőn hitünk tárgyáról van szó, épen ugy 
szemben állanak velünk, mint bárki, ki magát katholikusnak 
nem vallj a ? 

Távol van tőlünk a gondolat, hogy mélyebbé tegyük 
az űrt, mely közöttünk létezik, de azt ki kell mondanunk, 
hogy a B. ur által óhajtott autonomicus rendszer bennünket 
nemcsak nem képes megnyugtatni, hanem épen a jelzett okok 
miatt nyugtalanságunkat csak növelni képes lenne. Azt ta -

gadni nem lehet, hogy oly testület, minő a kath. autonomia 
lenne, elég hatalommal is birna, hogy gondolkozásmódja, esz-
mei, szelleme a tanácskozó terem falain kivül is elterjedjenek ; 
ugyan minő megnyugvásunkra szolgálna az nekünk, tudni, 
hogy habár csak egy fractio is, de létezik az autonomicus 
testületben, mely egyházellenes eszméket vall s azoknak ér-
vényesítésére, ugy magában a testületben, mint azon kivül 
törekszik ? mikép várkatnók, hogy az autonomicus testület, 
mint compact egész, védeni fogná a megtámadottt egyházán? 
Midőn tehát az autonomia ily kétes jövőt készitene ránk 
nézve, legalább is sajátosnak kell kinyilatkoztatnunk mind 
az iránta egyes helyeken táplált vágyakat, mind azon körül-
ményt, hogy épen azok keresnek megnyugtatást, kiktől e 
megnyugtatást nekünk kell és lehet jogosan várni. Mutassák 
meg előbb, hogy megváltoztak, nyújtsanak tényleges garan-
tiát, melyben megnyughatunk és akkor az egyházon bizó-
nyára nem fog múlni, hogy a netalán létezhető, méltányos 
vágyak kielégíttessenek s az ohajtások, amennyiben az egy-
ház isteni szervezetének keretén belől lehetséges, figyelembe 
vétessenek. • 

Pest, april 4. A z , E l l e n ő r ' - n e k „ e g y k a t h o -
l i k u s a". A ,Pesti Napló', ,Hon' és többi liberális lapjaink 
nagy veszélyben forognak, mert már az ,Ellenőr' is „fogott" 
magának egy katliolikust, ki nekik alighanem nagy con-
currentiát fog csinálni azon czikkekkel, melyeket bizonyos 
kath. ügyekről szélnek bocsátani készül. Az első czikk már 
meg is jelent a „kath. autonómiáról" és reméljük, hogy ha 
igy folytatja, nem csak nagyr emberré, t. i. hoszuvá fogja 
magát kinőni, hanem nemsokára tisztába fogunk jönni a 
felöl is, ha már tisztában nem lennénk, hogy tulajdonképen, 
kik okai annak, hogy a nagyban magasztalt autonómiával 
nem birunk ? 

Tisztelt „egy katholikus" ur ! az urak bizonyos rendel-
kezési jogot akarnak nyerni az egyházban, ami önmagában 
véve sem rosz gondolat, sem nem bün, ami ellen általában 
szólva nekünk nem nagy kifogásunk lenne, bizonyos felté-
telek érvényesítése mellett. De hallott-e valaha az iró olyan 
háziurtól, ki rendelkezési jogot adott volna házában olyan-
nak, ki őt, a háziurat, jogtalan hatalomnak mondja, kivel már 
most is gorombáskodik, mielőtt még a házba bejutott volna, 
ki alig várja, hogy a háziurat saját házából kidobja. 

Mutatis mutandis ezt lehet mondani „egy katholikus" 
ur czikkéről is. Hogy mily tiszta fogalommal bír az iró a 
pápa állásáról az egyházban, a kitől egyedül függ, legyen-e 
autonomia vagy sem, az már abból is kitűnik, mert szerinte 
az első és főakadály, melyet le akar küzdeni, a Rómátóli 
függés, minélfogva a mi tudós „katholikusunk" az autonó-
miát is e „jogtatlan hatalom" ellenében, függetlenné akarja 
fejleszteni. Ugyan, honnan szerezte tudományát, mely bűzlik 
a tudatlanság undorító szagától? Látott-e a tudós „kath." ur 
valaha kis-katekizmust ? valószínűleg csakis látott, mert 
különben, ha tanulta volna is, ily szégyenteljes tudatlanság-
nak jelét „katholikus" létére nem adhatna. 

Ilyen tudós ember kedveért fölöslegesnek tartjuk a 
téntát pazarolni, hogy megmagyarázzuk neki a pápa jogait 
az egyházban, de annyit mégis csak megsugunk neki, hogy 
a pápa ugyan nagyon fájlalja, hogy az „ecfy katholikus" őt 
„jogtalan hatalom"-nak tartja az egyházban, de az ő ked-
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véért most még nem szándékozik leszállani trónjáról, és 
pedig annál kevésbé, mert ö nem azon egyháznak feje, mely-
hez az „egy katholikus" talán egyáltalában, de bizonyosan 
tartozik azóta, mióta a pápát „jogtalan hatalom"-nak tartja 
az egyházban, és a pápai infallibilitást nevetséges és botrá-
nyos tannak nevezi. 

Sajnáljuk az ,Ellenőrt' szivünkből, de kénytelenek 
vagyunk kimondani, hogy ez a „fogás" nem sikerült, és ha 
concurrentiát akar a többi lapoknak csinálni, valami kath. 
iró czimével, ugy azt ajánljuk, hogy a jelenlegit csapja el 
magától, mert evvel semmire sem mehet, jövőre pedig egy 
katholikus helyett kettőt igyekezzék fogni, mert ha ketten 
lesznek, talán mégis okosabban fognak beszélni. •+• 

Budaj april elején. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i 
p r e d i k á c z i ó i . (Folyt.) Már többször emiitett jelszavá-
nak (Ján. 17. 3.) előrebocsátása után szónok következőképen 
kezdi 4. előadását : 

Eme kérdésre : „Kicsoda Krisztus" ? 0 maga megfelel 
nekünk: „Én vagyok Isten", megfelel pedig akkor, midőn 
annak kinyilatkoztatja magát, kit Isten az elesett emberiség 
megmentésére küldeni megigéré vala. 

Ezelőtt nyolez nappal azt hallottuk, hogy a Megváltó 
a legérdekesebb egyéniség, mely valaha a földön megjelent, 
mivel Isten a próféták által őt s életének legkisebb körül-
ményeit jósoltatta. 

Folytatólag ismétli szónok az egyes jóslatokat, s em-
líti : miszerint előbbi előadásaiban bebizonyította, hogy 
Krisztus mint Isten beszél, mint Isten működik, és magát 
mint Isten kinyilatkoztatja, s hogy a jelenlegi s a még kö-
vetkező előadásaiban bizonyitani fogja, hogy Krisztus mint 
Isten szenvedt is. 

„Krisztus szenvedése" — ugy folytatja — „Jeruzsá-
lemben kezdődik, az utolsó vacsora termében s az olajfák 
hegyén. Tekintsük tehát minden előtt azon helyzetet, mely-
ben Krisztus közvetlenül kínszenvedése előtt volt ; — mi tör-
ténik akkor ? 

Ellenségei összegyűltek ; veszte az ő tanácsukban már 
elhatároztatott s minden előkészület meg van, hogy még ez 
éjszakán véghez vitessék a boszuterv; csak néhány óra még 
és hatalmukban lesz Krisztus ; kötve és bilincselve mint egy 
rabló, törvényszéktől törvényszékhez hurczoltatik ; a főpa-
pok által mint Istenkáromló elátkoztatik'; a néptől űzetik ; 
a római biráktól a poroszlóknak általadatik s végre gyalá-
zatosan a keresztre feszitve megöletik. Ez a helyzet, mely-
ben Krisztust nem sokára látandjuk. 

Oh ajtatosok ! nem a legroszabb, leggyalázatosabb, 
legnyomasztóbb helyzet-e ez, mely csak gondolható ? Oly 
helyzetben még ember nem volt, mióta a világ áll. A ki ha-
lálra elitéltetett, annak, van még egy kis reménye, hogy talán 
megkegyelmeznek neki, Krisztus pedig tudta, hogy az ő 
számára nem létezik kegyelem ; ő tudta, hogy neki szen-
vednie, meghalnia kell. „Tudjátok" — igy szól tanítványai-
hoz — „hogy két nap múlva húsvét lészen, és az ember fia 
elárultatik, hogy megfeszíttessék!" (Máté. 26. 2). Lehet-e 
világosabban szólni ? 0 bizonynyal tudta, hogy tanítványai 
által elhagyatik, hogy Petrus által megtagadtatik s hogy Jú-
dás által máris elárultatott ; ezt bizonyítja mondván : „Bi-
zony, bizony, mondom nektek, hogy egy közöletek elárul 

engem.," és Péterhez : „Bizony, bizony mondom neked, nem 
szól addig a kakas, mignem te háromszor megtagadsz en-
gem." (Ján. 13, 21 és 38.) 

Váljon mit érez egy ember, ha bizonyosan tudja, hogy 
nagy fájdalmak várnak rá fél, sőt kétségbe esik . . . ? — Vál-
jon mit fog egy ember azok irányában mutatni, kikről bizo-
nyosan tudja, hogy töle elpártolni és őt elárulni fogják? 
Nemde haragot, elkeseredést, bizalmatlanságot ? 

De nem ugy Krisztus ! 0 , ki tudta, mit keilend szen-
vednie, nyugodtan beszél tanítványaihoz, biztatja, sőt vigasz-
talja őket. Tekintsük Krisztust, mint ül tanitványai közt az 
utolsó vacsoránál, halljuk mit szól : „Kivánva kivántam 
e húsvétét megenni veletek, mielőtt szenvedjek ;" — és : 
„Ezeket szólottam nektek, hogy az én örömem tibennetek 
állandó, és a ti örömetek teljes legyen." (Luk. 22. 15. Ján. 
15. 11.) Krisztus vigasztalja tanítványait, kik a közeledő 
elválás miatt szomorkodnak : „Meg ne háborodjék szivetek. 
Hisztek az Istenben, énbennem is higyetek." (Ján. 14. 1.). 
Mily vigasztalás ! s pedig a közeledő halál perczeiben csak 
Isten szólhat igy, csak az, ki igaz Isten. 

Miután tanitványait vigasztalta volna, lehajol mind-
egyik előtt s megmosva lábaikat, az azt megengedni vona-
kodó Péterhez következőleg szól : „Ha meg nem moslak té-
ged, nem lesz ugy részed énvelem." (Ján. 13. 8.) Mily sze-
retetre méltó szavak e pillanatban, midőn embertől csak 
félelmet és kétségbeesést lehetett volna várni. Oly szeretetre-
méltó, oly nyájas nem lehet egy ember, akkor, midőn rá 
annyi fájdalom vár ! 

Igy folytatván szónok beszédét, elősorolja mindazon 
körülményeket, melyek ezen utolsó vacsoránál még előfor-
dultak. Emliti mint alapitotta meg Krisztus az uj szövetségi 
papi rendet és az oltári szentséget, midőn a kenyeret és bort 
kiosztva tanitványai közt e szavakkal átnyújtotta nekik 
„Vegyétek és egyétek ez az én testem;" bebizonyítván ez által 
istenségét, mivel ezen gondolat, testét és vérét valakinek 
étel gyanánt hagyni, nem lehet emberi, hanem csakis isteni; 
eszme. Emliti továbbá még szónok, hogy ugyanezen test és 
vér már 18 századon át az egész világban imádtatik, sőt 
mindenki, kiben még hit vagyon, a consecrált kenyér előtt 
térdet hajt, mi nyilvános bevallása azon rendületlen hitnek, 
hogy ezen oltári szentség nem ember által, hanem csakis Is-
tentől alapíttathatott meg. 

Midőn Krisztus ekként, közvetlenül halála előtt az ú j -
szövetségi, papi rendet, valamint a legszentségesebb oltári 
szentséget megalapította, s igy magát tettleg Istennek kimu-
tatta volna, következőleg szól tanítványaihoz : „Keljetek fel, 
menjünk el innét" (Ján. 14. 31.). Tanítványaival kimegyen 
az étteremből azon helyre, a hova Júdásnak az árulónak a 
katonákkal és papokkal jönnie kellett, hogy Öt elfoghassa-
Az olajfák hegyére megyén, a (xethsemáni kertbe ; kövessük 
öt, itt is mint Isten fogja magát feltüntetni. A mi itt törté-
nik ismeretes előttünk ; tanítványaitól kissé eltávozik, hogy 
imádkozzék; tudjuk, hogy itt Krisztus arczára borul és 
mennyei Atyjához igy szól: „Atyám! ha lehetséges, múljék 
el e pohár tőlem ; mindazonáltal nem a mint én akarom, ha-
nem a mint te." {Máté, XXVI, 39). Tudjuk továbbá, hogy a 
legmélyebb szomorúság foglalja el lelkét : „Szomorú az én 
lelkem mindhalálig." (u.o. 38.) s tudjuk végre, hogy félel-
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mében vért izzad. Ha a hitetlenség Krisztust e félelmében 
látja igy szól : Mit ? ezen embert, ki itt arczra borulva, két-
ségbeesve imádkozik, ezt Istennek tekintsem ? Oh ! de ab-
ban csalatkozik, mert ép ezen fájdalmából kitűnik istensége 
legfényesebben. Nemde Isten az, kiben a próféták jövendö-
lései teljesedésbe mennek? S mit jósolnak a próféták a Meg-
váltó szenvedéseiről? „Magna est velut mare contritio tua," 
(Lam. II, 13). igy szól Jeremiás; mely jövendölés szerint 
határtalan fájdalmat fog a Megváltó érezni. 

De nemcsak ezen fájdalmakból tűnik ki Krisztus isten-
sége ; lássuk mi történik tovább ! Krisztus felkel ezen mély 
elszomorodásából, s határozottan szól tanítványaihoz : „Kel-
jetek föl, menjünk, ime közeledik, a ki engem elárul." 
(Máté, 26, 46) s ö, ki ezelőtt oly véghetetlenül szomorú volt, 
nem mutat ezen pillanattól fogva semmi félelmet többé, egé-
szen utolsó végperczeig — nem isteni fellépés-e ez ? Porosz-
lók közelednek, kérdezi tőlök: „Kit kerestek?" feleletükre: 
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„A nazarethi Jézust" igy válaszol: „En vagyok", mire azok 
arczra borulnak. 

Igy folytatja előadását mindazon eseményekből Krisz-
tus istenségét bebizonyítván ; aztán következőképen fejezi be 
beszédét. 

„Mindazokból világosan tűnik ki Krisztusnak isten-
sége. Éljetek tehát ezen elismerés szerint ; imádkozzatok 
azokért, kik annyira vakok, hogy Krisztust csak egyszerű 
embernek tekintik, hogy nyíljék meg szemük s veletek 
együtt szivből elismerjék Krisztus istenségét, Amen." 

(Folytatás.) 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . A pozsonyi „Katho-
lik", mely derék, ügyesen szerkesztett, politikai napilapot 
már ismételten t. olvasóinknak figyelmébe ajánlottunk, épen 
most egy hoszabb czikksorozatot közöi, melynek érdekes-
voltát nem csekély mérvben azon körülmény emeli, hogy 
oly kitűnő helyről származik, melyre katholikus körökben 
csak a legmélyebb tisztelettel, és — mi tagadás benne — 
még nagy reményekkel is tekinteni szoktunk : — értjük gr. 
Apponyi György ő excját, kinek „Egy liberális indítvány és 
egy ministeri körirat" czimü czikksorozatát a következők-
ben, lehetőleg hü fordításban adjuk : 

„Nizza, 1873. márcz. havában. Bizonyos már régebben 
történt dolgokról akarok értekezni, s teszem azt annak 
daczára, hogy találkozhatnék, ki felszólalásomat elkésett-
nek mondja ; teszem pedig azért, mert szükségesnek látom, 
ismét s ismét arra figyelmeztetni elvbarátainkat, miszerint 
lehetnek, mint mondani szokták : „elavult" dolgok, melye-
ket mindazonáltal sem szabad soha kicsinylenünk." 

„Különben nem én, hanem a minket egymástól elvá-
lasztó, nagy távolság okozza, hogy néha beletelik két hét is, 
mig egyes hazai ügyekrőli, jól megfontolt nézeteimet jutha-
tom e lapok t. olvasói elé ; továbbá pedig azt hiszem, hogy 
oly események, melynek rosz következményei minden bi-
zonynyal nagyon is soká eléggé érezhetők lesznek, egyszers-
mind eléggé fontosak is arra, hogy hitrokonimnak figyel-
mét legalább két hétre lebilincseljék ; mert nagyon is felü-
letes ész az, mely a közélet gyorsan váltakozó eseményeinek 
nem szentel nagyobb figyelmet, mint akár egy könnyű s 

laza szerkezetű regénynek, melynek emlékét a következő 
végkép megsemmisiti". 

„Adná Isten, hogy mindaz, amivel e szomorú napok-
ban, s az e napok mozgalmait egyre szitó s élesztő sajtóban 
találkozunk ; — hogy, mondom, mindaz hiu agyrém lenne, 
melynek rendeltetése semmi egyéb, mint hogy ledér időtöl-
tésül szolgáljon. De a mivel <» téren találkozunk, az bizonyos 
vészes fondorkodásoknak mérges gyümölcse, bizonyos, sö-
tétben működő törekvéseknek fokozatos érvényesitése, s 
mindinkábbi előrehaladása azon összeesküvésnek, mely a 
kereszténységet és a hivő világnak meggyőződését sarkaiból 
kiemelni fenyegetődzik." 

„A méreg, ha mindjárt kis adagokban, s édesitve ad-
ják is, mégis csak méreg marad. Bármily ártatlannak is 
látszassék bizonyos tett, s bármiként álalakoskodj ék is az, ki 
e tettet végrehajtja, azért az mégis csak egyik lánczszeme 
ama bilincseknek, melyek anyaszentegyházunk számára ké-
szülnek, melyekkel annak szabad kezeit megkötözni, éltető 
erejét megbénitani szándékoznak". 

„Azért is mély szomorúság az, mi szivemet eltölti, va-
lahányszor egyrészt a bajnak fokozatos tovakarapódzását 
szemlélem, másrészt pedig hasztalanul tekintek azon gyógy-
szerek felé, melyeknek némileg erélyes alkalmazása által, 
ma még segíteni lehetne a bajon, mig későbben e borzasztó 
szónak kérlelhetlensége : „Már késő !" hatástalanná teendi 
őket." 

„A várakozás, a politika, az opportunitási elv, a folyto-
nos engedmények és alkudozások, a concessiók és compromis-
sumok, — s ki tudná mint elszámlálni, eme szerencsétlen 
jelszókat ; — ezek azok, mik nekünk már annyit ártottak, 
egyházunk ellenségeinek pedig már véghetetlenül sokat hasz-
náltak. Mily könnyedén, jobban mondva ; mily könnyel-
műen nem Ítélünk az egyes, ránk nézve hátrányos, káros, 
veszedelmes újításokról; mindig s folytonosan azzal ámítva 
magunkat, miszerint a dolgot magát ugyan elvben nem fo-
gadhatjuk el; gyakorlatilag azonban nem oly fontos az, hogy 
érdemes lenne, miatta valakivel összetűzni, surlodásokat 
előidézni". 

„Mi vagyunk azok, kiknek főtörekvése örökké csak 
oda irányul, hogy minden összetűzést, minden súrlódást ke-
rüljünk, s kik a gyáva béke kedveért állásainkat, egyiket a 
másik után, folytonosan hátrálva feladjuk. Ellenfelünk nem 
fél a sui-lódásoktól. Miért ? Mert jól tudja, hogy mi nem 
merünk e térre lépni ! S innen van, hogy ő neki soha eszébe 
sem jut, a béke érdekében áldozatokat hozni : ezeket mindig 
csak tőlünk követeli és várja. Mi pedig, mit nyerünk ezzel ? 
Talán hálás elismeréssel találkozik a mi úgynevezett mér-
sékletünk, immár legmagasabb fokra hágott engedékenysé-
günk és türelmünk ? Ezért jobban becsülnek-e ? Nagyobb 
tiszteletben tartják-e jogainkat? Dehogy! Sőt ellenkező-
leg ; a túlkapások az egyház szentélyébe egyre szaporodnak, 
számra nem kevésbbé, mint erőszakra nézve, mindig kirí-
vóbbá válik azon nem-becsülés, mely a mi osztályrészünk, 
mindig zajosabbá az ultramontanismus, ennek veszélyesvolta 
s uralomvágya elleni lárma". 

„Uram Istenem ! mily nyomorult a valóságban ez a mi 
ultramontanismusunk és uralkodási vágyunk. Azt hiszem, 
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nincs köztünk ember, ki ezen, ekként ránk erőszakolt meg-
tiszteltetésért ne pirulna ! " . . . . 

„Inkább csak odáig tudnók vinni a dolgot, kogy erő-
sen vállvetve, keresztény családunk szentélyét, bitünk s 
egyházunknak utolsó támaszait megvédelmezni képesek len-
nénk ! Csak odáig tudnók vinni, kogy — tűrjenek meg /" 

„Bocsássák meg t. olvasóim, ezen általános észrevéte-
leimet. De épen ezek azok, melyek oly fájdalmasan hiven 
ecsetelik s jellemzik helyzetünket, hogy önkénytelenül is 
tollamba tolakodtak, midőn azon tárgyak felett elmélked-
tem, melyekről ezúttal értekezni akarok". 

„Két rendbeli, látszólagosan nagyonis igénytelen alakú 
nyilatkozat ez. Az egyik Hoffmann, egyetemi tanár, s orsz. 
képviselőtől származik, és a katholikus vallás- és tanulmányi 
alapra, sőt talán még a katk. egyetemi alapra is (?) vonat-
kozik. A másik egy körirat, melyből megtudjuk, minő né-
zetben van jelenlegi cultu3- és közoktatásügyi ministerünk 
a felekezeti iskolák felül. (Folyt, köv.) 

Jiozsnyó, márczius 15. P ü s p ö k i k ö r l e v e l e k . 
(Vége.) Végül a böjti időszak alkalmából kiadott főpásztori 
körlevélre irányozzuk figyelmünket, melynek tartalmát a 
40 napi böjt kötelezettsége képezi. Hogy mily kedves a böjt 
Isten előtt, mennyire gyakoroltatott már az ó szövetségben, 
azt ugyancsak az ó-szövetségi példákkal, nem különben 
Jézus példájával és szavaival világositja fel a körirat, de 
megtanít arra is, kogy kabár a 40 napi böjt nem is isteni, 
de kétségtelenül apostoli eredetű, illa enim omnia sine dubio 
ex apostolica descendunt traditione, quae in universa obser-
vantur ecclesia, et in nullo ecclesiae concilio iustituta inve-
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niuntur, mint ezt sz. Ágoston a keresztségről mondja. Sőt a 
40 napi böjt apostoli eredetét a protestáns régibb liturgiák is 
bizonyitják. 

Előadja a körirat nemcsak azt, hogy halálos bün alatt 
kötelez bennünket az egyház e böjtölésre, hanem előadja 
hasznát is, mert a böjt a vétkekért elégtételül szolgál, az 
elmét és szivet Istenhez felemeli és az erények szülő anyja. 
Annál fájdalmasabb azonban tapasztalni, hogy daczára ennyi 
üdvös következményeinek nemcsak az úgynevezett müvei-
tek, hanem magok a papok között is, kik kétszeresen tartoz-
nak az Ur példáját követni, lazul a böjti fegyelem. Ha tehát 
a hivek buzgalmát e tekintetben is fel akar juk éleszteni, 
szükség, hogy jó példával magunk menjünk elő. 

De miért hoztam én mindezt elő ? talán máshol nem 
tudják, hogy használni kell a szentelt vizzeli meghintést, 
hogy végeznünk a boldogságos Szűz officiumát és miséjét, 
hogy ragaszkodnunk kell az egykáz minden tanitmányához 
és igy ahhoz is, melyet a legutóbbi zsinaton végérvényesen 
eldöntött s hogy a böjtre köteleztetünk ? Nem, ezen gondolat 
távol volt és van tőlünk, csakis azon szándék által vezérel-
tettünk, kogy részben feltüntessük az apostoli buzgalmat, 
melylyel mit. főpásztorunk a hitélet minden terét felkarolja, 
hogy uj életet öntsön belé, részint pedig hogy a közös érint-
kezés által e téren a régi és mégis mindig örök if jú egyház 
eszméi iránt közösen lelkesüljünk, kitünk egységéről és 
egyenlő szeretetünkről a nyilvánosság előtt is tanúságot 
tegyünk. 

Nem fejezketem be rövid tudósításomat a nélkül, kogy 
a jelen kedvező alkalmat feine használjam tiltakozásra azon 

eljárás ell°n, melyet megyénk egyik követe püspökünk ellen 
követni jónak látott. Tiltakozunk egyszer mindenkorra az 
ismeretes' irányú interpellatio ellen, tiltakozunk az ellen, 
hogy az országgyűlés beavatkozzék lelkismereti ügyünkbe, 
hogy bírálja püspökünknek, vallási téren tett eljárását, mert 
mi a parlamentet bírónkul vallási ügyünkben, hogy mit 
higyjünk, mit ne higyjünk, elismerni soka nem fogjuk. A 
képviselő ur az országgyűlés többi tagjaival együtt, hasonló 
interpellatiók és infestatiók által csak azt fogja elérni, hogy 
mi még szorosabban fűződünk püspökíinkkez, mert az ügy, 
melyért megtámadtatott, közös vallási ügyünket képezi; erre 
mindig számithat főpásztorunk, kiről elmondhatjuk, hogy: 
beatus, quoniam persecutionem passusest propter justitiam. a. 

Far nos i april 2-kán. Főt. szerkesztő ur ! Forrón 
szeretett főpásztorunk, Méltóságos és Főtisztelendő Illyésfalvi 
Papp-Szilágyi József ur, ki egyházmegyéjében, — mióta a 
Gondviselés őt nekünk atyánkul adta, — a népnevelés elő-
mozdítására igen sokat tett, részint atyai szavaival buz-
dítva lelki fiait a keresztény, azaz az igazán katholikus neve-
lés felkarolására, részint sok szegény községet iskolák épí-
tése és felszerelésében anyagilag segítve, a néptanítók sor-
sát is saját pénztárából javitá. Hogy pedig állitásom igaz-
ságát okadatoljam, — miről nekem biztos tudomásom van, 
legújabban a nagyürögdi gör. katk. hitfelekezeti iskola fel-
épithetéséhez 1000, azaz egyezer o. é. forinttal járult ; a na-
dánytelkü gör. kath. hitfelekezeti iskola felépítésére 200, 
azaz kétszáz o. é. forintot volt kegyes adományozni, az 
ugyanoda való néptanítónak pedig 100, azaz egyszáz o. é. 
forintnyi segélyt adott. 

Ez ő Méltósága érdemkoszorujának csak egy kis részecs-
kéje, de miután baljának nincs tudómása arról, mit jobbja 
cselekszik, elég legyen ez egyszer ezt felhozni, nehogy eme 
nagylelkű atyának szerénységét megsértsem ; de mivel a 
gyertyát véka alá rejteni nem szabad, nyilvánosságra kell 
azt kőzni, hogy világoljon minden igaz katkolikusnak ; s 
hogy lássák a szabadonczok is, miszerint a rágalmazott holt-
kezek hogyan működnek ; kérem azért főtdőségedet e három 
rendbeli kegyes adakozást nagyrabecsült lapjában köztudo-
másra kőzni, a mennyei örök Isten pedig i r jabe az élet köny-
vébe ő Méltóságának eme nagylelkűségét ! Isten velünk ! 

IRODALOM. 
26. „Bibliographia Cleri Arehi-Dioecesis Strigoniensis 

in Hungaria. Az esztergomi érseki fámegye papságának köz-
műveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Az 
1873. világkiállítás alkalmával közzétette Majer István, 
esztergomi kanonok." Esztergomban 1873; 8. XVI és 63 1. 
Pesten Sartori Károly-, Esztergomban Buzárovits Gusztáv-
nál ; ára 50 kr. 

E füzetnek gondosabb átlapozása még csak megerősí-
tette bennünk azon kellemes benyomást, melyet az ránk leg-
ott az első pillanatban tett, midőn észrevettük, hogy itt oly 
irodalom-történeti részlettel vagyon dolgunk, mely egy szer-
mind a kath. klérusnak fényes apológiájául is szolgálhat ; 
mert már csak az esztergomi fömegyének szűkebb körében 
is azt mutatja, miszerint, mint maga a füzet mondja : „ha-
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zánkban a katholikus papság felvilágosul tsága, tudományos 
készültsége és irodalmi tevékenysége époly jelentékeny, mint 
közméltánylat és tiszteletreméltó." 

Amint tehát egyrészt nagy hálával tartozunk Magyar-
ország Herczeg-primásának ezen szerencsés eszme megpen-
ditése-, s Majer István, apát-kanonok urnák annak megfe-
lelő ügyes keresztülviteleért ; ugy másrészt azt kivánjuk, 
vajha e vállalat más megyékben is a méltán megérdemlett 
utánzásra találna, s hazánk papsága, felfogva ilyetén közle-
ményeknek erkölcsi becsét és horderejét is, vetélkedve sietné 
összehordani azon adatokat, melyeknek szemléletére a kor-
társak okulhatnának, az utókor pedig épülhetne. 

Százharminca irón s munkáin kivül e füzet még az ér-
seki hivatalos kiadványok, az esztergomi székes káptalan 
ujabb kiadványai ; továbbá az egyházi hatóság felügyelete s 
védnöksége alatt, az esztergomi érseki megyében működő 
irodalmi egyletek, nevezetesen a szent-István-társulat, az 
esztergomi Irodalmi-Egylet, szent Adalbert-társulata, az 
esztergomi, magyar és tót, egyházi irodalommal foglalkozó 
iskolák, végre pedig a pesti növendékpapság Magyar Egy-
házirodalmi Iskolájának immár 43 éves, jeles működése 
felől is kimeritő adatokat nyújt, ugy hogy, mint a „M. P." 
is helyesen megjegyzi, csak örömmel constatálhatjuk, mi-
szerint a kath. papság bokros hivatalos teendői mellett is 
kitartó következetességgel és szorgalommal buzgólkodik a 
tudomány és irodalom terén is, a hazai művelődés és köz-
boldogság érdekeiért ; s hogy „hazánkban a kath. papság fel-
világosultsága tudományos készültsége és irodalmi tevékeny-
sége époly jelentékeny, mint közméltánylat és tiszteletre-
méltó." — Fényesen bizonyitja ezt azon táblás kimutatás, 
mely a füzet végén az önállóan megjelent művek számát 
feltünteti. — Ugyanis megjelent : archeológiai, régészeti 
mű 9 ; bölcsészeti 12 ; egyházi s politikai kérdéseket tár-
gyazó 30 ; folyóiratok és napilapok egyháziak által szer-
kesztve 24; földisme, földrajz, népisme, topographiai 13; 
gazdászat, kertészet és gyümölcsészeti 5 ; hit-erkölcstan, 
vallás és theologiai 26 ; imakönyvek, épületes olvasmányok 
46 ; jogtani 2 ; költészeti 27 ; lelkipásztorkodástan, sz. szó-
noklatok s katechetikai 82 ; mennyiségtan, mütani 3 ; mű-
vészeteket tárgyazó 7 ; neveléstan, módszertani tankönyvek 
53; nyelvtan, philologiai, irodalmi, classikusok magyará-
zata 16; szépirodalmi 29; természettani, természetrajzi 6 ; 
történelmi és rokonnemüek 70 ; vegyes tartalmúak 17. 

VEGYESEK. 
— A budai Mária-Erzsébet-egylet, melynek élén 

Wenckheim, szül. Jankovich Stephanie grófné ő mlga áll, 
húsvét vasárnapján, azaz f. hó 13-kán a budavári, N. B. 
Asszonyról czimzett főtemplomban a reggeli, isteni tisztelet 
alatt, az általa gondozott házi szegények javára kegyado-
mánygyüjtést rendez. 

— Kegyes adakozások. Ő főméltósága, Magyarország 
herczegprimása a budai egyház-zene-egylet javára 120 ftot ; 
Papp-Szilágyi József, n.-váradi g. k. püspök ur ő mlga, a 

belényesvidéki Ínségesek számára 3000 ftot, iskolai czélokra 
pedig legújabban ismét, mint mai farnosi tudósításunk bő-
vebben elmondja, 1300 frtot adományozott. 

— A ngos egri főkáptalan Szihalom községének, mely 
község jelenleg is, legnagyobb részben ugyancsak a főkáp-
talan bőkezűségéből két igen jól felszerelt iskolával bir, — 
egy középszámitás szerint 2000 ftot érő kőépületet ajándé-
kozott, hogy a jövőben se legyen fenakadás, ha talán az is-
kolák számát szaporítani kellene. (E. T.) 

— Azon egyházi személyek, kik a bécsi világkiállí-
tást meglátogatni szándékoznak, igen jutányos áron, mely-
nek jövedelme egy gyermek-menhely felállítására van 
szánva, lakást nyerhetnek egy, Bécsben a győri- és állam-
vaspálya-udvarhoz közel fekvő plébánia-lakban. Az illető 
urak szíveskedjenek idejekorán a sz. Erzsébet plébániai hi-
vatalhoz fordulni, ezen czim alatt: An das h. Pfarramt St. 
Elisabeth, Wien, Bezirk Wieden. 

— Az orosz czárné a tavaszt, tudvalevőleg Sorrentóban 
tölti. Midőn oda utaztában Rómát érintette, ugy intézte el 
dolgát, hogy reggeli 5% órakor érkezett oda. A hivatalos 
Olaszország természetesen nagy diszben tündökölt a pálya-
főn, diszcsapattal, jól betanult, üdvözlő beszédekkel, sőt még 
kis pompás reggelivel is. A czárné azonban azt üzente az egy-
begyűlt uraknak, hogy legyenek csendesek, mert ő alszik; 
— mire a hivatalos Olaszország hoszu orral visszaballagott 
a városba, a czárné vonata pedig tova robogott Sorrentóba, 
honnan a fej edeimi asszony néhány nappal későbben üdvözlő 
iratot intézett a pápához, melyben megigéré, hogy a nyáron, 
hazautazása előtt, férjével együtt tiszteletét teendi nála. E 
felett nagyon haragszik Arbib, a zsidó, az unita Italiának 
félhivatalos tolla ; egyszersmind pedig oly ügyetlen is, hogy 
haragjában a császári pár ezen eljárásának valódi okát is 
elárulja : „azért jönnek a nyáron ; ^mert akkor a Quirinal 
üresen áll s nem kell oda is elmenniök !" 

— A „Correspondance Française" a szentatyának leg-
újabb brevejére vonatkozólag, a következőket mondja : 
„Azon körlevél, melyet IX. Pius jan. 6-án a katholikus ör-
ményekhez intézett, nagy s mély benyomást tett Konstanti-
nápolyban. Még a szakadároknak főközlönye ,La Turquie 
is azon megjegyzéssel hozza, hogy az nagy jelentőségű ok-
mány. Az encyclica már egész kis röpirati irodalmat terem-
tett Konstantinápolyban, és a józan közvélemény határozot-
tan a szentszék s a kath. örmények felé hajlik ; mert a kör-
levél megczáfolhatlanul bebizonyitja, mily igazságos mind 
kettőjöknek közös ügye. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 378 ft. 60 kr. és 42 db. es. kir. arany, 
10 frank aranyban, 2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 3 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

Ezen jelige alatt : „Dominus pars haereditatis meae et 
calicis mei, Tu es, qui restitues haereditatem nieam mihi ;" 
ps. 15 25 fr t . 

Továbbá a deáki plébánia részéről e jelige alatt: vUt 
inimicos S. Ecclesiae eonvertere digneris . 3 ezüst kétfttos. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A lyoni hitterjesztő társulat számára e jelige alatt : 

„wí in nobis etiam fidem augere digneris." 3 ezüst kétfttos. 
A pesti Mária-egyletnek ezen jelige alatt: Ora pro po-

pulo et Clero 10 frt. o. é. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
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zendők. 

Pesten, april 12. SO. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Húsvét. — Christus vincit ! — A szü-
lők példái a gyermeknevelésben. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. —• Vegyesek. 

H ú s v é t . 

„Quod praecessit in capite, sequetur in corpore. 
Haec est spes nostra: ad hoc credimus, ad hoc du-
ramus et perseveramus in tanta malignitate huius 
saeculi, consolante nos spe, antequam spes fiat res. 
Res enim erit, cum et nos resurrexerimus et in coe-
lestem habitum commutati, aequales angelis fueri-
mus" . . . . sz. Ágoston szavai ezek, (Enarr. in ps. 
65.), melyek a mai napnak magasztos értelmét s je-
lentőségét röviden, de kimeritőleg magyarázzák. 
Mertsz. Pál szerint: „Ha Krisztus fel nem támadott , 
akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a 
ti hitetek is; — azonban Krisztus feltámadott halot-
taiból, az elhunytak első zsengéje" (I, Kor. XV, 14 s 
20.), mi azt jelenti, hogy Krisztusnak feltámadása 
a mienknek, következőleg az örök életnek, nem-
csak jelképe, hanem záloga is ; hitünknek legerő-
sebb igazolása, összes reményeinknek czélja s ez 
élet viszontagságai közt minden vigasztalásunk-
nak kútfeje. 

Ezért énekli az egyház a mai napon : Haec est 
dies, quam fecit Dominus," — E nap az, melyet az 
Ur szerzett, örvendjünk és vigadjunk azon" ; mert 
legfőbb örömünknek s legszentebb reményeinknek 
ünnepét ü l jük, hálát adván a Mindenhatónak, a ki 
egyszülött Fiának feltámasztása által biztosakká tett 
minket is arról, hogy egy jobb jövőben való hi tünk 
nem üres agyrém, nem a nyomott kedélynek utolsó 
önámitása, hanem valóság és tény, s hogy követ-
kezőleg ezen jobb jövő azon czél, mely felé itt e 
földön haladnunk, melyet mind azon eszközökkel 
kiérdemelnünk, kiküzdenünk kell, melyeket a mai 
napon feltámadt F i a e földön jár takor hirdetett, míg-

nem visszatérvén oda, a honnan alászállott volt, 
az Atya jobbjára, ugyanazoknak, a világ végéig 
működő, csalhatlan tekintélyű hírnökéül anya-
szentegyházát rendelte. 

S ekként a mai ünnep először is a hitnek, az 
erős, rendületlen hitnek kötelességére emlékeztet 
bennünket; továbbá pedig a reményt is, nemcsak 
éleszti s öregbiti sziveinkben, hanem egyenesen 
biztossággá fokozza ; mig végre azon véghetetlen 
isteni szeretetnek emléke, melynek a megváltást 
köszönjük, épen ma, midőn e megváltás, úgyszól-
ván, egész teljében, egész befejezettségében lép sze-
meink elé, lehetetlen, hogy a keblünkben talán még 
csak alvó, hálás szeretetnek szikráját is magasra 
felszálló lánggá ne éleszsze, fokozza ! 

Ez a mai napnak vallási jelentősége ; de van 
annak társadalmi fontossága is, mely amabból fo-
lyik, mert a kereszténység, mióta létezik, egymaga 
a történelemnek központját , delejtüjét, s jellemző 
főmozzanatát képezi, melyből minden kiindul, s 
melyhez vissza kell, hogy vezessen minden. 

A feltámadás tehát társadalmi, vagy ha ugy 
tetszik, politikai tekintetben is legfontosabb, leg-
emlékezetesebb mozzanata a történelemnek. Két 
korszakot elválasztó, oly fényes, s oly élesen hú-
zott vonal ez, mely mig a régi kornak , nem 
annyira zár- mint mint inkább határköve, addig 
az u j korra nézve azon megrenditlietlen alapkő, 
mely nélkül minden épület romba dül ; azon egye-
düli helyes iránymutató, mely nélkül a halandók 
élete még ma is tudatlanság, tapogatódzás, tévely-
gés. Ez azon határvonal, mely a sötétséget elvá-
lasztja a világosságtól, a sülyedéstaz emelkedéstől, 
a nyomort a legigazoltabb örömtől, az életet a ha-
láltól. Mi volt az emberi nem, mielőtt a megváltás-
nak nagy munkája véghez vitetett ? Négy ezer esz-
tendőn át nem élt, hanem tengődött, haladása a 
romlásnak, a mindinkábbi erkölcsi sülyedésnek ha-
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ladása volt, s a világ Krisztus idejében mind a mel-
lett, hogy a művészetek aranykorát gondolta élni, 
mégis öntudatlanul is a kétségbeesés, a szellemi 
megsemmisülés tátongó sirja előtt állott 

Akkor tűzik fel a keresztet Grolgothára, akkor 
szenved érettünk az Istenember, meghal érettünk, 
alászáll a sirba, és — harmadnap dicsőségesen fel-
támad ; s e sirből, vele együtt , megifjodva lép elő 
az emberi nem; — „e perczben kezdődik a világ 
polgáriasodása, melynek lobogója a kereszt, böl-
csője a golgothai sir !" 

Ez a feltámadásnak jelentősége társadalmi te-
kintetben ; egyik része, ága, árnyalata ez azon 
általános, az egész világot átkaroló, véghetetlen 
horderejű hatásnak, melynél csekélyebbet, halvá-
nyabbat az Istenembernek tette nem gyakorolha-
to t t ; megujitá a föld szinét, mely azóta az ő jelle-
gét hordja magán, oly annyira, hogy azt magáról 
lerázni nem képes többé, s hogy a kevély emberi 
ész, még legnagyobb tévelygései közt is, midőn azt 
hiszi, hogy saját szárnyaira kelt, uiidőn állitólag 
önalkotta bölcseletét oly fennen hirdeti, tettleg 
mégis csak a kereszténységnek egyes töredékes 
eszméit forgatja, s egy lépést sem tehet, anélkül, 
hogy oly gondolattal ne találkozzék, mely a ke-
resztény hit- s erkölcstanból származik. Igy meg-
hóditá magának a világot Krisztus ; — meghóditá 
a keresztfán vivott küzdelme s feltámadásának dia-
dala által ! 

„A népek apostola szerint, Krisztus feltámad-
ván halottaiból, — mondja egyik kitűnő magyar, 
egyházi irónk — többé nem halandó. Jézus kell, 
hogy éljen, éljen és uralkodjék az idők végeiglen. 
Jézus nélkül a világ nem egyéb vaksors ádáz játé-
kánál , terv nélkül ; az emberiség legszentebb gon-
dolatai, legdicsőbb vágyai és reményei nem egye-
bek, lxiu csalódásoknál, henye ábrándoknál, való-
ság nélkül; az emberiség történelme nem egyéb 
értelmetlen eseményhalmaznál, czél nélkül. Jézus 
nélkül a világnak nincsen értelme ; az emberiség-
nek, horgonyt vesztve és czélt téveszte, nincsen re-
ménye üdvösséghez, siron innen és siron tul. De 
Jézus él, él és uralkodik, kell hogy éljen és ural-
kodjék az idők végeiglen !" 

S ép azért, hogy az apostol szavaival zár juk 
be sorainkat : „Hiszszük hogy együtt élni fogunk 
Krisztussal, tudván, hogy Krisztus halottaiból fel-
támadván, már nem hal meg, a halál ő ra j ta többé 
nem uralkodik ;" — Rom. VI, 8 ; — s igy lőn a 
húsvéti nap saját halhatatlanságunknak záloga és 

emlékünnepévé ; csakugyan oly n a p p á , melyen 
illik, hogy hálát adván az Egek Urának, elzengjük 
amaz ősrégi dicséneket: Feltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja ! 

C h r i s t u s v i n c i t ! 
(Vég-e.) 

Christus vincit. Hog y ez nem puszta szólam: — lássunk e 
magasztos küzdelemből egy esetet. 

A szabadoncz sajtó, meg nem elégedve minden illemen 
aluli, ocsmány rágalmaival, melylyel mindent, ami az egy-
házhoz tartozik, főleg pedig az egyház fejét illette, öt élez-
lapjaiban, kivált a hős Garibaldi hangadása után, Olaszhon 
vampyrjának, az emberiség rákfenéjének nevezve sat. ; most 
azonban arra vetemedett, hogy Jézus isteni személyét nyil-
vánosan megtámadja. Itt egy „érdekes''' regényt hirdetnek a 
názaretki Jézusról, ott drámába foglalják, melyet ugyan a 
milanói Scala-szinházba nem hurczolhattak szinre, a felzudult 
nép miatt ; de laptárczábau mégis közlik ; magában Rómá-
ban, a kereszténység központjában üté fel főleg a feléledt 
arianismus székét, kiválólag pedig a „Capitale" lapban és ezt 
nem egy alkalommal, de rendszeresen, nap nap mellett cse-
lekszi, hol Mitras mythosának bizonyítgatva, majd forradal-
márnak, commune-hősnek festve, többi közt a „pikáns" tol-
láról ismert hőshöz, Garibaldihoz hasonlítva ; mert — úgy-
mond — ha Garibaldi akkor él, most megváltónak imádnók, 
ő sem volt egyéb mint kora Garibaldija : ime az Ur Jézus, 
Barrabás mellé állitva ! 

Tekintve a veszélyt, melyet e dögvészes lap — Róma 
utczáit beorditozva — kivált a vigyázatlan ifjúság és a 
critica nélkül olvasó iparos osztályra terjeszt, Patrizi 
bibornok-vicarius levélben kereste meg a kormányt, mely 
ha nem jogosan, de tényleg birja a hatalmat, felszólitván a 
sajtó-felügyeleti, ministeri osztály elnökét, hogy legalább a 
„statuto" értelmében gátolná meg e botrányt. A felelet egy 
róka ravaszságával tanitja a pápai hivatalt, miszerint a 
kath. egyház sokkal biztosabban áll, mintsem egy lap meg-
dönthetné (sic), s hogy a királyi kormány a szabad vizsgá-
lódás elvénél fogva nem tilthatja meg a lapok véleményét. 

E felelet után lelkében megrendült az olasz félsziget : 
Hogy hogy ? hát már annyira jutottunk volna, hogy Jézus 
káromlásának a kormány fogja arezátlanul pártját ? Tehát 
nyilt harcz Jézus ellen ? S viszontfeleletül egész Olaszhon 
megmozdult. Valami lélekemelő, látni ama nagyszerű moz-
galmat, mely minden politikai kérdést túlszárnyalva, az Al-
pesektől Sicilia végpontjáig nyilatkozik. 

íme csak a nevezetesb kath. lapokat emlitem, melyek 
a keztyüt felvették. A mindenek felett kitűnő, L. Unità Cat-
tolica1, az ,Armonia\ a milanói ,L' Osservatore Catt.1 a velen-
czei , Veneto Catt.1 a modennai ,Diritto Catt.1 a bolognai ,L' 
Ancora.1 — Nápolyban már 1863-tól küzdenek a káromko-
dás ellen a Conciliator e' a ,Libertk Catt.1 Palermóban a ,Si-
cilia Catt.1 Vicenzában a ,Foglietto,'' Paduában a ,Codino' 
Turinban a ,Stendardo Catt.1, Florenczben még a , Vespa' 
Cremonában a ,Buona Famiglia1 itt Rómában a , Voce della 
Verity az Osservatore1 , Frusta1 sat. 

Es mily megható a mód, melylyel e magasztos plebis-
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cit felel, mindegyik tiltakozó imát, áldozást, alamizsnát, ön-
megtagadási vagy más erény-gyakorlatot ajánl a megbecs-
telenitett Jézus kiengesztelésére ; ugy a kirabolt sz. Atyáról 
péterfillérekben emlékezik meg. Vau, ki 1000 frankot is alá-
irt ; van, ki arany fülfüggőit is oda ajánlá. 

De mindent meghalad a LUnitk Cattolica, mely egy 
albumot nyitott ezen czim alatt : Album di riparazione alle 
offese fatte in Roma al divino Gesű, da presentarsi a Pio IX. 
il 25 maggio, festa di San Gregorio VII., és a minden szá-
mitáson felül lévő aláirók, a püspöki kar által terjesztett 
iveken annyira megszaporodnak, hogy mint O'Connel egy-
kor a parlamentbe : ugy e lap nagyérdemű szerkesztője ko-
csiban lesz kénytelen az album köteteit a Vatikánba vinni. 

Turin, Livorno, Nápoly, Florencz, sat., szóval minden 
városban megkövetési ünnepeket rendeznek, ahol nem volt, 
behozzák a káromkodás-elleni egyleteket sat. Elmondhatni 
Olaszországra : O mulier ! magna est fides tua . . és ismét : 

Remittuntur ei multa, quia dilexit multum. 
Ha ezt olvasni is lélekemelő ; mennyivel inkább szili-

ről szilire látni, és pedig itt, a hit központjában, hol e mar-
tyr-vérrel megázott, sz. emlékekben uton útfélen beszélő 
föld, égöbb buzgalomra lelkesiti a vértanuk közvetlen utódait. 

Róma méltó önmagához, — f. hó 6-tól kezdve folytonos 
triduumokat rendez a plébániai egyházakban ; az elsőt a ká-
romkodás elleni egylet szent Ignácz, vagyis a Collegium 
Romanum templomában rendezte. Ezen ünnepély általános 
jelleget nyert. A ,Frusta' czimü lap ez ünnepély fényének 
emelésére 4000 franknál többet gyűjtött, a háromnapi szent-
ségkitételnél reggeltől estig hullámzott a nép, és a tágas 
templomot áldásadáskor annyira megtölté, hogy sokan kin 
szorulva a külső lépcsőkön térdepeltek, a hintók sora mu-
tatta, hogy Róma kitűnő aristokratiája mint mindig, most is 
teljes számmal megjelent, általán minden osztály ott volt, 
pedig hétközt esett. Utólag, hogy a nép azon része is, mely 
hétköznapi munkája által akadályoztatott a megjelenésben, 
— a kifejezett közkiváuat szerint résztvehessen, vasárnap, 
márczius 10-én, az ős laterani basilikát, a sz. keresztről ne-
vezett Cistereiták templomát, és a Sancta Sanctorum egy-
házat kellett e czélra kijelölni, s mindezt zsúfolásig meg-
töltők az ajtatoskodók. 

Es mit mondjak az ünnepély diszérői ? az ékes tem-
plomról? melyre fölillett a koronás próféta szava: Astitit re-
gina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varieta-
te ? . . Mit a népről, mely a predikáczió végén kitört, mint 
az ephezusi nép a ,Theotokos' harsogásávai, ugy ez a hitnek 
nyilvános megvallásával, hogy ezren és ezren áldoztak ki-
engesztelésül ? 

íme tisztelt olvasóm, kinek türelmed volt eddig kísérni? 
kerdem, ha joggal mondhattam-e, hogy Rómában az első 
keresztények buzgalma éledt fel, hogy ezen hitnek győznie 
kell : Victoria, quae vincit mundum tides nostra, hogy Chri-
stus vincit. 

De még egy pereznyi türelmet. Nem tennénk egy rö-
vid alkalmazást önmagunkra ? Hogyan állunk mi, a szent 
Péter székéhez való, szorosabb hit- és szeretetteljes ragasz-
kodásban ? hogy a buzgalomban ? miként a társulati élet-
ben ? és yégül hogyan állunk elleu azon ellenséges áramlat-
nak, mely — fájdalom — ami országgyűlésünkben is he-

lyet nyert, mely nem egyszerre adja a kegyelemdöfést, de 
mint a jószívű gazda tett ebének fülével, mindennap elvág 
egy darabot jogainkból, hogy ne fájjon oly kegyetlenül. 

En e négy pontból egyet óhajtanék mindenekfelett, 
mely után a többi magától következnék, és az nem más, 
mint az áhítat szelleme ; nem tudom, tévedek-e, ha azt vé-
lem, hogy onnan jő bajaink legnagyobb része, quia refri-
gescit Charitas multorum. A buzgalom lámpája alvófélben; 
sőt én még azt is onnan magyarázom — lehet, hogy tévedek, 
errare humanuni est, — hogy a magasztos czélu, a nemzet 
hivatásából szülemlett, sz. László-társulat is azért nem hoz 
óhajtott gyümölcsöt; mert szervezetének gépezetében kevés 
az áhitat olaja. Mit mondok? Ne Ítéljenek uraim! legalább 
addig ne, mig hosszas bizonylat helyett csak e szavakkal 
okadatolom állításomat : „aki ismeri a magyar népet, tudja, 
hogy adózni nem szeret ; már pedig imádság nélkül fizetnie, 
nála nem egyéb, mint terhes adó ; hiába okoskodunk a ma-
gasztos hármas czél népszerűsítésében mindaddig, mig szi-
véhez nem férünk ; szivéhez pedig csak az áhitat lesz a kulcs, 
és én sokat mernék feltenni, — hat . i. sokam volna, — hogy 
ha buzgóbban fog imádkozni ; megnyitja erszényét is az áldo-
zatra. Igen, igen : pietas ad omnia utilis. Azért leghőbb ki -
vánságom az, hogy valamint Nehemiás a fogságból vissza-
térő Izrael áldozatát azon verem sarával gyujtá fel csudála-
tosan, melyet a szent tűz helyett talált ; ugy mi buzgó 
őseinknek kialudt buzgalmát bűneink sarának, kivált az 
annyira elterjedt oly undok, annyira vészthozó káromko-
dásnak kiengesztelésével, s az ellenébe állítandó társulat 
buzgalmával gyujtsuk fel sziveinkben ! Oh támadjunk fel 
mi is halottainkból ! Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc 
dies salutis. 

Fogja pártunkat e szándékunkban a Boldogságos-Szűz 
és szent István, hogy mi is elmondjuk: Christus vincit! 

Bogyai B. Gy. 

A szülők példái a gyermeknevelésben. 

Van a magyarnak egy igen jó példabeszéde, melyet 
mindenki ismer, t. i. „wem messze esik a gyümölcs a fájától". 
A milyen az apa, sokszor olyan a fia ; a milyen az anya, egy 
hajszállal sem külömb többnyire a leánya. Azért, ha tehet-
ném, szeretnék minden hegyre felmenni, és onnét lekiáltani 
rátok, apák és anyák, teljes erőmből : „Látom, ti nektek 
nincs egyébre gondotok, csakis egyedül a mulandó földi 
javak gyűjtésére ; pedig lássátok, ezeket a rozsda meg-
emésztheti, és a tolvajok ellophatják, ha talán tőletek nem, 
de utóbb fiaitoktól. Hát gyermekeitek nevelése hol marad ? 
Szerintetek elég nevelés az, ha egyedül arra gondoltok, hogy 
leányaitok czipője ugy álljon a lábon, mintha csak öntve 
volna rája, de azt nem gondoljátok meg, hogy ez által is 
kárt tesztek gyermekeitek lábain. Szülők, tanítsátok meg 
gyermekeiteket az életnek javait élvezni, de ne ugy, mint ti 
eddig tettétek, hanem észszerűen, ugv a mint Isten tudno-
tok adta. 

Vegyünk csak szemügyre számos fiatalt, mindkét nem-
ből ; látván őket, nem lehet azon véleményre nem jutnunk, 
hogy e földi életben a vágyásnak s reménynek semmi komoly 
czél nem tűzetett ki, és hogy e fiataloknak saját rendelteié-



2 3 6 

sök elérésére egyebet nem szükség tenniök, mint a jövővel 
épen semmit sem gondolva, egyedül csak a jelennek örven-
deni ! De te gondatlan szülő, mondd meg csak nekem, ad-
bat-e az ilyen élet nyugalmat gyermeked lelkének, és pike-
nést az ö szivének ? Es ka fel akarnám számlálni és aztán 
egybeállítani a betegségek okait, melyek gyermeked életét 
röviditik és kínozzák, bizonyára annak csiráit a ferde, szü-
lői nevelésben találnék meg. 

Szent igazság marad az : senki sem ^dhat olyasmit 
másnak, a mivel önnön maga sem bir. Kiki csak oly mér-
tékben osztogathat gyermekeinek erkölcsi javakat, és élet-
bölcsességet, amennyiben ő maga azok birtokában van« 
Ebből kézzelfoghatólag kiviláglik az is, hogy a mely szülő-
nél a jó példa és a nevelés ismeretei hiányoznak, ott nem lehet 
szó, jó nevelésről sem. 

Nincs szükség messze terjedő nyomorokra, bogy a ve-
szély nagyságát kikutathassuk, melylyel csak a számtalan 
nyilvános mulatságok, tánczvigalmak fenyegetnek. Anyjá-
val együtt fölpiperézve megjelenik a leány is, a leány tanul 
az anyjától; egy kellemes fátyol leple alkalmat nyújt a leg-
pajkosabb viszonyokra. Az anya már ottkon lemondott női 
természetének bátortalanságáról, neme szemérmességéről, 
átöltözött ós átöltözésének oltalma alatt bátran adja ki egész 
lényének romlottságát, mely keblében rejlett. Ugyanezt 
teszi gyermeke is, mert — igy van nevelve, és mert ok ! a 
példa nagyon vonz. Az anya szemei a legundokabb tárgyak 
szemléletén, a legalábbvaló tagmozgatásokon, s a legcsinta-
lanabb tánczokon legelnek. A gyermek anyjára néz, s tőle 
tanul veszedelmet ! Itt tompul el a gyermek elméje, itt ke-
ményedik meg a sziv minden nemes érzés iránt. És az ily 
baj annál nagyobb, minthogy meg nem állapodik azon, a kit 
büntet, hanem az élet forrásait támadva meg, ha majd az 
igy nevelt fiúból apa, a leányból pedig anya lesz, — az 
atyáról a fiúra, az anyáról a leányra hat, igy egész uj csa-
ládot fertőztet meg, a mely baj gyakran az ártatlan sarja-
dékban borzasztóbb alakban mutatkozik, mint a szülőben. 

Apák és anyák ! Onnönmagatokért és gyermekeitek 
mind földi, mind jövendő boldogságáért halljatok szót ! Sziv, 
erkölcs és boldogság, gyermekeitek életének e három főté-
nyezői lebegjenek mindenkor szemeitek előtt. Önnön szive-
tek, saját erkölcsötök és életmódotok gyermekeiteknek pél-
dányképül szolgáljanak. Minden fáradság elveszve, minden 
költség kiábavaló, ha komoly és férfias meggondolás nem 
vezérli a szülők tetteit. Megengedem, kogy ügyes tanítók 
gyermekeiteket tudósabbakká, elmésebbekké és ügyeseb-
bekké tehetik, — mint ti magatok vagytok ; de mit ér a 
tudomány sziv nélkül ? mit ér elmésségtek, nemességtek, jó 
erkölcsök nélkül ? mit ér ügyességtek és gazdagságtok, bol-
dogság nélkül ? Csak a jó kázi nevelés és a jó házi példák 
adhatnak ily örökké tartó kincseket. 

És e kincsek kiosztását a leggyöngédebb ifjú kornál 
kell kezdeni. A sziv kiképzése a nevelésnek koronája; mert 
sziv által lesz az ember boldog vagy nyomorult ; a társada-
lomnak kasznos vagy ártalmas tagjává. 

De ne feledjük, hogy a sziv kiképzésének a hit vilá-
gánál kell történnie, mert csak ott leket igazi élet és igazi 
vidámság, a hol a hitre építünk ; aki azt máskol keresi, csak 
csalódás és ámitásra találand. V. ... . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 4. L i b e r á l i s g y ö n g é d s é g . Azon 

pusztító és minden szentet kiölni törekvő vadság után, mely-
nek a liberalismus részéről naponkint szemtanúi vagyunk, 
azt vélhetnők, hogy kikalt abból minden gyöngédebb érze-
lem, s ime, gondolatunkat tények czáfolják meg. Tudva-
levőleg ugyanis a karloviczi érsekség régebben üresedésben 
van, a szerbek között uralkodó, politikai viszonyok miatt, s 
a liberalismus bölcsei most Ő Felségének azt tanácsolják, 
hogy élve legfelsőbb jogaival, nevezné ki legkegyelmeseb-
ben az érseket közvetlenül, épen ugy, mint a maga idején 
Sagunát s Hackmant nevezte, minek okául azt adják, hogy 
a szerbek ezt nem vennék rosz néven, mert ez nem sértené 
az orthodox egyház „hitelveit". 

Mennyi kegyelet, mily gyöngédség ez a liberalismus 
részéről, bizonyos hitelvek iránt! Ki hitte volna, hogy még a 
liberalismus is képes, a lelkismeretet oly mélyen érintő val-
lási elvek előtt, ennyi tisztelettel meghajolni ! csudáljuk meg 
öt, e nem vélt erényeért, kiszen maga mondja, hogy nem bátor-
kodott volna, még csak távolról sem, ajánlatával fellépni, ha 
az legkevésbbé is sértené szerb atyánkfiai vallási elveit." Le 
a kalappal, még akkor is előtte, ha valaki a pécsi, kalapot 
nem emelő társulathoz tartoznék ; ugyan ki lenne oly vak-
merő e tény után, kogy a liberalismust kíméletlenség-, gyön-
gédtelenségről vádolná, a hitelvek iránt ? ! 

Mi magunk mindig is azon meggyőződésben éltünk, 
hogy nem egyéb az, irányzatos hazugságnál, mintha a libe-
ralismus a vallási elveket tiszteletben nem tartaná, tudtuk 
jól, hogy csaknem az önmegsemmisülésig kész meglapulni, 
mihelyt azon vallási elvek tiszteletéről van szó, melyek vagy 
egy kissé — protestáns-szerüek, vagy egy kissé — nemze-
tiség-szerüek Általában véve, nincsen ez ellen kifo-
gásunk, de hát quod uni iustum, alteri aequum, a protestáns, 
zsidó és szerb felekezeteken kivül, itt volnának talán még a 
katholikusok is s a liberális urak engedelmével ezeknek is 
volnának vallási elveik és pedig bizonyára oly szentek, mint 
bármely más felekezetéi, ezek is lelkismeretbeli kötelessé-
göknek tartják, vallási elveiknek kódolni, ezek is követelik, 
kogy azok tiszteletben tartassanak és mégis mi az oka, kogy 
a katkolikus hitelveknél a liberális gyöngédség megszűnik 
és durvasággá, erőszakká változik ? miért birnak a libera-
lismus előtt előnynyel más hitelvek a kath. hitelvek felett ? 
Talán azok az epitketonok teszik tiszteltté előtte az egyik 
hitelvet a másik felett ? vagy a liberalismus azt tartja : sic 
volo sic iubeo, stat pro ratione voluntas ? — kivált ha még 
hozzájárul egy kissé a szerb vagy oláh szag. 

A liberalismus előtt, ha következetes akarna és tudna 
lenni, minden vallásfelekezetnek egyenlőnek kellene lenni. 
Ez az ő dogmája, raelyet, igaz, csak azért hirdet, hogy 
annak segítségével a vallást minden fensőbb ihletétől meg-
foszthassa, de ennek még lennének következményei is, 
melyeket a liberalismusnak már csak azért is meg kellene 
tartania, ka becsülettel birna, mert az alapelvet ő maga állí-
totta fel ; de ő valamint távol van a becsületességtől, ugy 
távol áll a következetességtől is, különben lehetetlen lenne» 
hogy mig tiszteletben tartja a szerbek vallási elveit, a 



2 3 7 

katholikusokat hitelveik ellenére polgári házasságra kény-
szeríti, hittanitmánya hirdethetését akadályozza, erőszakkal 
letiltja, szóval minden, bármi néven nevezendő belügyeibe 
szüntelenül beavatkozik. 

Ha valakire, vagy valamire ráillik a Janus-arcz, ugy 
bizonyára a liberalismus az ; egyik arczára szigorú, puritán 
tiszteletet hord bizonyos érdekből, bizonyos hitelvek iránt, 
a másikról a legszemtelenebb megvetés olvasható le minden 
iránt, a mi a kath. hitelvet csak távolról is érinti. Ne tessék 
azonban azt vélni, hogy e látszólagos gyöngédség és figyelem 
a szerbek vallásos hitel vei iránt állandó jellegét képezi a 
liberalismusnak, ezt is ugy el fogja egyszer dobni magától, 
mint néhány más álarczot, melyet eddig már viselt, s akkor 
oly erőszakos lesz a ráczok iránt is, a minő irántunk már 
régtől fogva, mihelyt t. i. a meghunyászkodásnak szükségét 
nem fogja többé érezni ; mert neki egyáltalában semmiféle 
vallásos meggyőződés nem kell. A liberalismus tagadása 
minden vallásos érzületnek és meggyőződésnek, figyelme is 
ravaszságból, gyöngédsége számitásból és szükségből ered. 

Nagyon korán lenne tehát, ha szerb atyánkfiai a 
jelen esetben a liberalismus gyöngéd figyelmének hitelt 
adnának. Eljön az idő, — csak egyszer múljanak a politikai 
kérdések, midőn megszűnik az a nagyban hánytorgatott 
„tisztelet" az ő vallási elveik iránt is, sőt már régen degra-
dáltattak volna ők is pápistákká a felekezetnélküli „állam" 
előtt, csak ne volna a nagy czár annyival hatalmasabb, mint 
a mi szegény pápánk ! A 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Hoffmann 
képviselő urnák határozati javaslata azon közös gondolatban 
találkozik G h y c z y é v a l , hogy mindketten a katholikus ala-
poknak jogczimét kérdésbe vonják, avagy legalább megen-
gedhetőnek mondják e kérdést: van-e s mennyiben a kath. 
egyháznak joga ezen alapokhoz ? Hasonlólag mind a két 
kath. indítványozó abban is megegyezik, hogy az államnak 
megengedik ez alapokat ezentúl is kezelni, s jövedelmeinek 
hova-forditása iránt intézkedni, mignem az általok felvetett 
jogi kérdés eldöntve leszen. 

Viszont eltér e két határozat egymástól abban, hogy 
Ghyczy nem törődve azzal, mi uton s módon fog ezen egy-
szerre csak előrántott jogi kérdés megoldatni, ezen alapokat 
egyelőre is már az állami költségvetésbe, azaz tettleg az 
állami vagyonba bekebelezni akarja ; mig Hoffmann ezen 
egész annexionalis eszmét hallgatással mellőzi ; hanem azért, 
tekintve, hogy az utolsó országgyűlésnek alsóháza, egy 12 
tagu bizottságot küldött volt ki oly megbízással, hogy azon 
jogezimre nézve, melyen a katholika egyháznak birtokké-
pessége alapul, okadatolt véleményt adjon, mely bizottság 
azonban ebbeli feladatát nem teljesité végképen; — most 
egy 15 tagu bizottságnak kiküldését indítványozza, a vég-
ből, hogy az a már elődje által megkezdett munkát befejez-
vén, tanulmányainak eredményéről az alsóházhoz jelentést 
tegyen. Oly eljárás ez, melyhez hozzá foghatót hiában keres-
nénk ; s ki legyen az ekként megindított keresetben a döntő 
biró, arra nézve épenséggel hallgat a tudós tanár. 

Igaz tehát, hogy a két javaslat közt némi kis eltérés 
van, de hogy egymással ellentétben állanának, azt legalább 

én nem vagyok képes kideríteni. S miután egyidőben jele-
nendenek meg a napirenden, alig szenved kétséget, hogy 
tekintve azon mindent csakhamar elvégezni iparkodó modort, 
mely alsóházunkat jéllemzi ; kezet nyújtva egymásnak, köl-
csönösen kiegészitendik egymást, mit minden bizonynyal 
nem mindnyájan szándékoztak, kik nevöket Hoffmann indít-
ványa alá oda tették. 

Álláspontom e kérdésben határozottan az ellenkező, s 
minthogy mindenütt, hol elvről s jogról szó van, a tárgyila-
gos felfogásnak szószólója vagyok, azért itt is kötelességem-
nek tartom, nézetemet nyíltan kimondani. 

Különös, hányszor törpül semmivé, vagy válik szap-
panbuborékká e sokat hánytorgatott, nagy szó : „jogegyenlő-
ség" ; mihelyt ugyanis katholikus jogról, a katholika egyház 
valamely jogáról szó van. Avagy van-e széles e világon 
ember, a ki jogi szempontból megengedhetőnek tartaná, hogy 
háromszáz esztendő óta törvényesen fennállott, senki által, 
ellenkező jogezim alapján soha kétségbe nem vont, s tényleg 
is kétségbevonhatlan birtok, egyáltalában illetéktelen vizs-
gálatnak, jogezime önkénykedö bonczkésnek vettessék alá ? 

Még kevésbé hiszem, hogy találkozhatnék jogtudós, ki 
eléggé törvénycsavaró s arczátlan lenne, hogy azt merné 
állitani, miszerint ezen, egyedül s kizárólagosan a birtokos-
nak igaz joga ellen irányuló vizsgálat, egy teljességgel ille-
téktelen, szemlátomást részrehajló bizottság által végrehajt-
ható volna ugy, hogy e tény a jogosan érvényes eljárásnak 
még csak látszatával is birna. 

De még ezen arczátlan törvénycsavarónak is, — ha 
csakugyan találkoznék ilyen, — vissza kellene, nézetem sze-
rint, riadnia azon eszmeszörny elől, hogy ezen erőszakos tett, 
mint állitólagosan törvényes eljárás végrehajtassék a nélkül, 
hogy a tulajdonos — a fennforgó esetben a katholika egy-
ház — képviselve lenne s illően meghallgattatnék. 

E néhány sorban el van mondva mindaz, mit jogaink-
nak, s egyáltalában, minden fennálló jognak ezen kirívó erő-
szakolására nézve elmondhatni. Ugyanezen tekintetek ezek, 
melyek a maga idején arra birtak, hogy ama felhívásban, 
melyet az országgyűlési választások alkalmával a katholi-
kus választókhoz intézni bátorkodtam, ez álláspontot is 
különösen kiemeljem, s e felhívásnak ismeretes öt pontjában 
emejogos sérelmünket is olyannak tüntessem fel, mely ellen, 
hogy férfiasan fogna küzdeni, meg kelle Ígérnie minden kép-
viselőjelöltnek, ki mandatumát katholikus választók kezé-
ből nyerni kivánta. 

E sérelmet akkor továbbá még olyannak is jeleztem, 
mely felett mi katholikusok soha sem bocsátkozhatunk al-
kudozásokba. S ez erős meggyőződésem, még ma is, mert a 
jog és a jogtalanság, az igazság és a tévely, a kereszténység 
s a pogányság közt a compromissum csak a jog, az igazság 
és a kereszténység rovására létesíthető. (Folyt, köv.) 

liées. A n d r á s s y g r ó f n a k o l a s z p o l i t i k á j a 
felül a „Genfer Corr." egy legujabbi, bécsi levele követke-
zőleg nyilatkozik: „Azon nemzetközi küldöttség, melyet a 
szentatya márczius 7-kén fogadott, és még inkább az ezen 
alkalommal felolvasott felirat sokkal nagyobb figyelmet ger-
jesztett, mint ezt eleinte vártuk volna. E nevezetes körül-
mény ujolag bizonyítja, miszerint a pápa az, kin az egész 
világ szeme függ, s hogy a katholika egyház oly intézmény, 
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melytől eltekinteni lehetetlen, bármennyi kedve legyen ie 
bizonyos uraknak, ez intézményt mint magát túléltet, elavul-
tat tekinteni és becsmérelni. 

A hithű katholikusok nem csak itt, Bécsben, hanem 
egész Ausztria-Magyarországban nagy megelégedettséggel 
szemlélték a kath. hűségnek s hitünkhez való, rendithetlen 
ragaszkodásnak eme nyilvánulását, s hogy a feliratnak tar-
talmát is egész terjedelmében helyeselték, az sem különös 
bebizonyításra, sem bővebb magyarázatra nem szorult. Más-
ként áll a dolog, természetesen, a mi ellenségeink táborában, 
kik oly hangon nyilatkoznak a szóban forgó, katholikus 
tüntetésről, hogy könnyen észrevenni, miszerint a katholi-
kusok ez által oly lépést tettek, mely nagy figyelmet ger-
jesztett, azaz, melynek a világ nagy fontosságot tulajdonit ; 
hanem észrevenni azt is, hogy e lépés, s annak sejtett kö-
vetkezményei az ellentábort meglehetős félelembe ejtették. 

Mig e tekintetben csak nemhivatalos, liberális lapjaink 
nyilatkoztak volt, addig e nyilatkozatok mindössze nem 
bizonyítottak többet, mint azt, hogy a liberális sajtó egyál-
talában képtelen, katholikus eszmék-, tervek- és törekvé-
sekről csak félig-meddig is helyes Ítéletet hozni, s hogy 
raj ta e tekintetben a legprimitivebb szenvedély és szenve-
délyeskedés uralkodik. 

De ami figyelmünket magára vonta, az az itteni „Frem-
denblatt"-nak egy márczius 20-káról kelt czikke volt, mely 
kizárólagosan azon felirattal foglalkozik, melyet Liechten-
stein herczeg a szentatya előtt felolvasott. A ki e czikket 
elolvassa, anélkül, hogy a szóban forgó, vatikáni fogadta-
t'ásnak egyes részleteit s körülményeit ismerné, az könnyen 
azon gondolatra is juthat, miszerint egyedül a herczeg az, ki 
a küldöttség eszméjét megpendítette, s hogy a feliratot is ő 
maga fogalmazta ; oly annyira kizárólagosan vádoltatik az 
ő személye, s tétetik felelőssé minden egyes gondolatért, 
mely a már többször érintett feliratban kifejezést talált. Azt 
állítja a nevezett lap, miszerint egyébkor is hasonló deputa-
tiók tisztelgését a szentatya előtt, a szenvedélyek egyes k i -
törései s kivívó tulhajtások jelzeni szokták ; Liechtenstein 
herczeg azonban, tekintetnélküliség dolgában valamennyi 
elődét felülmulta ; — mely állítása a „Fremdenblatt"-nak, 
mellesleg mondva, csak azt bizonyítja, hogy a sokat gyalá-
zott felirat oly igazságokat tartalmaz, melyeket liberális 
gyomor nem tud megemészteni. 

De térjünk vissza czikkünkhez. Miután Liechtenstein 
herczeget ekként vádolta, helyesebben: gyanúsította volna, 
az „Opinione", ugyancsak a herczeg ellen intézett, szemtelen 
kifakadásait veszi pártfogása alá, mely lap azt mondja, mi-
szerint igen roszul magyarázza az u. n. garantia-törvénye-
ket az, ki azt hiszi, hogy oltalmuk alatt Olaszországnak 
királyát s alkotmányát büntetlenül gyalázni szabad, minél 
fogva Liechtenstein herczeg kissé tartózkodóbban nyilat-
kozhatott volna, tekintve, hogy azon barátságos viszonyok, 
melyek a bécsi és a római kabinetek közt tényleg léteznek, 
ilyetén tartózkodást, úgyszólván, kötelességévé tettek. Leg-
nevezetesebb azonban a czikknek vége, mely igy hangzik : 

„Igaz ugyan, hogy Liechtenstein berezegnek furcsa 
fellépése a Vatikánban kormányunknak nem okozott sem-
miféle kellemetlenséget ; mert az olasz ministerek sokkal 
okosabbak, semhogy egyeseknek túlkapásaiért az egész 

államot és annak kormányát felelőssé tennék ; de nem ke-
vésbé igaz az is, hogy a herczeg fellépése épen nem használt 
a pápa ügyének. Ausztria ugyanis csak compromittálná ma-
gát, ha a papi es világi Róma, a Vatikán és a Quirinál közt 
elfoglalt, közvetítő állását ezentúl is arra használná fel, hogy 
mint eddig, folytonosan csak azon élességeket s szögletessé-
geket simitsa, melyek e két tényező közti, szerfelett feszült 
viszonyokat jellemzik. Ausztriának ezentúl neutrális, közöm-
bös álláspontra kell helyezkednie, nem törődve vele, akár 
hogy mennek a dolgok." 

Már a czikknek eme végszavai magokban véve is 
eléggé czikornyások, hogy belőlök mindenki az első pilla-
natra is a félhivatalos irót felismeri ; egyébiránt egész hatá-
rozottsággal különösen is biztosithatom, hogy e czikk kül-
ügyministeriumunkból származik, mely nem régen majdnem 
azonost Íratott prágai, félhivatalos lapjába, a „Bohemiá"-ba. 

(Folyt, kör . ) 
/ 

Németország. O - k a t h o l i k u s p ü s p ö k v á -
l a s z t á s . Dominica in Albis lesz ama nagy nap, — ha 
ugyan igaz, mit a berlini „Spener'sche Ztg." mesél, melyen 
az ó-katholikusok püspökét adandanak a világnak, illetőleg 
saját magoknak, miután erre nézve, mint a fentemiitett lap 
eléggé jellemzőleg megjegyzi: „bizonyos határozott megálla-
podások történtek volna a — berlini iránytadó körökkel" ... 1 
Miben állhatnak többi közt eme megállapodások, azt némi-
leg sejteti velünk a derék „Sp.", midőn néhány sorral alább 
ó-katholikus barátainak a következő tanácsot adja : „Néze-
tünk szerint igy kellene eme választásoknál eljárni, hogy a 
megyéknek ama felosztása tartatnék szem előtt, mely eled-
dig is már állami elismerést élvez. Valahol egy megyében 
elegendő számú ó-katholikus hitközség létezik, ó-katholi-
kus püspökét is kellene választani, ugy, hogy a kölni, 
mainczi, boroszlói sat. infallibilistikus püspökkel mindenütt 
egy ókatholikus állana szemben. Ezen, a fennálló egyházi 
felosztáshoz való alkalmazkodás igen nagy fontossággal 
s liorderővel birhat azon igényekre nézve, melyeket az ókatho-
likusok majdan az állammal szemben támaszthatnának .....' 

Ez ugyan eléggé érthető egy intés; mert Bismarktól 
kitelik, hogy például azon esetre, lia valami X. Y. mint 
„boroszlói ókatholikus püspök" mutatja be magát nála, a 
boroszlói püspöki járandóságokat ennek utalváuyoztatja ki, 
csakhogy ismét oka és alkalma legyen veszekedni, s a ka -
tholika egyházat megkárosítani ; — képes ő arra is, —• s ez 
talán még ennél is jobb expediens lenne, — hogy azzal men-
tegetvén magát, miszerint nem tudja, melyik az igazi püs-
pök, egyiket sem ismerné el ; — mondjuk ez a két baj közt 
még a kisebbik lenne ; mert az „ó-katholicismus" állami 
istápolás nélkül csakhamar hattyúdalát zengené. Tény azon-
ban, hogy a „Spener-sche" ravasz tanácsa, elfogadtatása 
esetében, tetemes zavarokat okozhatna, tekintve a liberális 
kormányoknak conniventiáját minden iránt, a mi rosz és 
vallásellenes ; csakhogy ily mulandó zavarok sem fogják a 
katholicismusnak szikláját megingatni, mely már egyéb vi-
harokat is látott ! 

Ugyanezen püspökválasztásra nézve a Bécsben meg-
jelenő „Deutsche Ztg"-nak egy müncheni levelezése a k ö -
vetkezőket mondja : 
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„Az ó-katholikus táborban erélyes actióra készülnek ; 
mert nincs az az aggály, nehézség vagy ellenvetés, mely 
képes lenne a püspökválasztást, melynek napjául a húsvét 
utáni vasárnap tüzetett ki, még egyszer hátráltatni. Azon 
képviselők közül, kiket a müncheni község ezen actusra 
Bonnba küld, Friedrich tanár is van. A jelöltre nézve, te r -
mészetes, hogy mindenek előtt oly férfira van szükségünk, 
ki nem annyira a tudományoknak, mint inkább a lelkipász-
torkodásnak élne. Mint jelöltek eddig Michelis, Knoodt és 
Reusch neveit emlegetik. A napidijak (sic !) megállapításá-
nál tekintettel keilend lenni arra, hogy az egyes ó-katholi-
kus községek meglehetős távolságban levén egymástól, a 
püspöknek igen sokat utaznia keilend. Ily körülmények 
közt kettős jelentőségű azon eszme, két külön püspököt vá -
lasztani, egyet éjszaki, másik Délnémetország számára." 

A königsbergi ókatholikus község külön felhívást in-
tézett „hit"-rokonaihoz. E szerint a szóban forgó választás 
közvetlenül, külön községi képviselők által fogna történni. 
„Ezen püspök — igy szól a felhívás — igazán a népnek 
püspöke lesz, s kell is, hogy legyen. Helyét fogja S pótolni 
azon püspököknek, kik ezelőtt rórasá-katholikusok voltak, 
most már pedig egyenesen rómaiakká lettek. Egyházunknak 
(— már t. i. az ókatholikus „egyrház"-nak) szervezete szük-
séges teszi, hogy egy püspöki méltósággal felruházott feje 
legyen. A községeknek, valamint a papoknak egy közös 
központra van szükségök, mely köré csoportosulhassanak." 

Igen jól van ; — de ha majd egyszer egyik másik 
ókatholikus tiszteletesnek ugy tetszik, ezen csoporttól félre 
állni, s mást hinni s tauitani, mint a mit a főtiszteletü püs-
pök épen akkor hÍ3z és tanit ; — mi lesz akkor ? — pedig 
nem csudálkoznánk, ha mindazok félre állanának, kik nem 
lesznek püspökökké ; avagy azt hiszi valaki, hogy Michelis, 
Friedrich és Knoodt Reuschnek, vagy Reusch, Knoodt s 
Friedrich Michelisnek, avagy Knoodt, Reusch s Michelis 
Friedrichnek s a t. s a t. engedelmeskedni fognak ; — risum 
teneatis ! 

IRODALOM. 
I 

27. Das Papstfhum und der Rechtsstaat. Aus civili-
satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. 

Felvilágosodott napjaink egyik kiváló jellemvonását 
képezi azon törekvés ; vadállati dühvel neki menni az egy-
háznak, a pápaságnak ; szétmarczangolni azt izeire, leszedni 
róla minden becsületet, s aztán piszokkal befedve bemutatni 
a bámuló csőcseléknek : ime az egyház, ime a pápaság ! mit 
jót lehet attól várni a társadalomnak, ki ily undok módon 
néz ki ? 

E nem irigylendő szerepre vállalkozott a magas ari-
stocratia egyik tagja, névleg gr. Pejachevich János a fenn-
jelzett, 84 lapnyi füzetben, hihetőleg azért, mert máskép 
nem tudván magának nevet szerezni, e herosträtesi uton 
vélte nevét megörökithetőnek. Ha e ponyvairodalmi férczmü-
vet kellőleg jellemezni akarnók, csak azt mondhatnók felőle, 
hogy az nem egyéb, mint egy szemétdomb, melyet a szel-
lemi törpeség és egy üres, eszmeszegénységben szenvedő, de 
hiresség után törekvő elme hordott össze az egyház ellen 

azon rágalmakból és piszkokból, melyeket mások legalább 
szellemdusan törekedtek a világnak felmutatni. 

Gróf Pejachevich ur ugy lép fel röpiratával, daczára 
annak, hogy szerényen elismeri, hogy semmi uj piszkot nem 
ragaszt a pápaságra, mintha csak Golumbusként ő fedezte 
volna fel valóban a titkok titkához a kulcsot, mely az em-
beriséget a boldog civilisatio rég várt eldorádójába beve-
zetheti. Az természetesen ő nála is, mint más szabadkőmű-
ves Írónál nagyon mellékes és mégis fődolog, hogy a törté-
netet saját Ízléséhez alakitja, s hogy logikájának éle azon-
nal kicsorbul, mihelyt protestánsokról is kellene szólani, 
vagy ha épen a modern jogállam, lucus a non lucendo, 
becstelen eljárását jellemezni kellene. 

Az udvariasságnak e nagyúri bemutatás által elég 
lévén téve, megkezdethetjük a társalgást részletesebben is a 
gróf úrral, tekintetbe véve mindig, hogy oly gróffal van 
dolgunk, ki épen nem tartotta szükségesnek glagé-keztyüt 
húzni, midőn e szemétdombot összehordta, sőt egyáltalában 
nem tartotta szégyennek azt összehordani, tudván mire k é -
pes ő, s mi illik hozzá. 

A gróf urnák czélja sem több, sem kevesebb ugyanis, 
mint kimutatni, hogy a pápaság a civilisatiónak ártalmára 
van, s a jogállammal össze nem fér, tehát : „censeo delen-
dam !" A civilisatio szerinte, az : „Inbegriff aller Grund-
sätze des moralisch Guten, ästhetisch Schönen und Erhabe-
nen und materiell Nützlichen, im Leben und Wirken des 
einzelnen Individuums, so wie in dem ganzer Völker und 
Staaten". (4 1.) Hogy az erkölcsi jó, mint a civilisatio egyik 
feltétele az ész uralma által érhető el, hogy ez képes a szen-
vedélyeket leküzdeni, és igy az erkölcsiséget, valamint a 
humanitást előmozditani, ez a gróf ur privát véleménye, mQrt 
hogy egyáltalában lehetséges-e az emberiséget évezredek 
múlva is az ő ideáljához elvezetni, ez oly hypothesis, melyet 
ő megoldás végett, igen helyesen, nálánál szellemdusabb 
bölcsészeknek enged által. (4.) Ezt valóban nagyon jól teszi 
a gróf ur és egyáltalában nagyon okosan já r t volna el, ha e 
füzet Írásához nemis fogott volna, mert akkor legalább rá is 
alkalmazható lett volna a latin közmondás : „si tacuisses 
philosophus mansisses". 

Ha a gróf ur eszejárását követnők, nagyon könnyen 
meggyőződhetnénk arról, hogy a civilisatio tulajdonképen 
egyáltalában lehetetlen, mert egyrészt ő maga bevallja, 
hogy bizony az emberek nagyon könnyen szegre akasztják 
akárhányszor a józan ész szavát, és a szenvedélynek hódol-
nak, másrészt pedig tagadja a pápaság és vele együtt az 
egész hierarchicus rendszernek képességét, a civilisatio elő-
mozdítására, ugy hogy az olvasó önkénytelenül is azt ké r -
dezi : honnan veszi tehát elő a gróf azon közegeket, melyek 
a képzelődése szerinti, paradicsomi állapotokat elő fogják 
idézni itt a földön, ha sem a civilisatio eddigi hordnoka nem 
talál előtte kegyelmet, sem az általa magasztalt ész nem bír 
elég tekintélylyel, hogy az emberek előtte meghajoljanak. 
Mert nem elég ám csak tagadni, és a levegőből szedett okok-
kal bizonyítani akarni a pápaság képtelenségét a civilisa-
tio ügyének előmozdítására, hanem ha már előállott a gróf 
ur papirpuffantsaival, akkor mutassa meg egyszersmind azt 
a csalhatatlan kenőcsöt is, mely az emberiség szekerét bizto-
san képes a civilisatio igéretföldére tolni ! . . . 
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De lássuk már, mi kifogása van a gróf urnák ellenünk. 
Szerinte a pápaság, ámbár tanulkatott volna a nagyravágyó 
pogány papok bukásából, mégis, alighogy az üldöztetés 
megszűnt, ö kezdett üldözővé lenni. A ker. erkölcs tiszta 
tanitmánya helyét, egy kaszt önző érdeke foglalta el, (7. 1.) 
és mintkogy mindenkit kizárt a dogmák megbirálhatásából, 
ábrándjait bátran folytathatta, s kikiálthatta magát a világ 
korlátlan urának, de daczára kallatlanul űzött terrorismu-
sának, még sem sikerült az előkaladó civilisatiót, Europa 
keresztény reformatióját akadályozni, mert hiába, az örök 
természetű törvények kataimának, az előhaladásnak, mi sem 
képes útjában állani, (8—9.) minthogy pedig e törvényt a 
pápaság megakasztani akarja, ellentétbe van a civilisatió-
val, kiengesztelhetetlen ellensége a társadalomnak. Hozzá-
járul ezekkez a coelibatus, a gyónás, az elbutitó rendszer, 
mit az iskolákban és a templomban gyakorolnak a szegény 
népen, ugy, kogy „die römiscke Hierarckie machte Rom — 
ohne dabei Gewissensbisse zu empfinden — durch Missre-
gierung und Geltendmachung religiöser Vorurtheile und 
Missbräuche, zum Focus einer igenthümlichen frömmelnden 
Demoralisation. Müssiggang, Bettelei, Kriecherei, Heuchelei, 
Aberglaube und das Banditenthum durch priesterliche Ab-
lässe aufgemuntert, haben dort ihren Sitz aufgeschlagen". 
(16.) Es — borzasztó! — ezen emberek kezében van a ta-
nitás, ezek nevelik a tanitókat is, kik önmagok tudatlanok. 
Hogy terjedhetne ezektől a civilisatio, mikor még ott is ön-
érdek vezérli őket, hol a humanitást látszanak előmozdí-
tani. (21.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Ledockowszki érsek a lengyel tannyelv ügyében 

kibocsátott, ismeretes köriratának következtében a kormány 
valamennyi Posenben működő kittanitót illető" hivatalok-
tól felfüggesztette, minthogy mindnyájan kijelentették, kogy 
a kérdéses ügyben érseköknek rendeletékez alkalmazkod-
nak. Miután a kormány a felfüggesztést már most kimon-
dotta, s nem kevés kedvet mutat, a vallás tanitását világi 
tanitókra bizni, az érsek, hallomás szerint, egy ujabb ren-
deletet fog kibocsátani, mely a világiakat a vallástanitástól 
eltiltja, s a papoknak meghagyja, kogy a szükséges oktatást 
magán uton teljesitsék. Mit fog a kormánya főpásztori erély 
ezen ujabb bizonyitékával szemben tenni, azt eddig még nem 
tudjuk ; tény azonban, hogy a poseni királyi fiscus a Ledo-
chowszki ellen, első körirata miatt meginditott keresetet az 
igazságügyéi- közvetlen rendelete folytán visszavonta, mint-
kogy a kormány attól tart, hogy a birák kelyeselnék Ledo-
ckowszki eljárását, miáltal a saját maga erőszakoskodásai 
felett ki lenne mondva a döntő, s pedig épen nem lielyben-
hagyó itélet. Dicséretet s elismerést érdemel a poroszországi 
püspököknek eme kitartó erélye, melyet semmi sem képes 
megtörni vagy csak ellankasztani is ; de dicséretét az alpap-
ságnak fegyelmezett s hithű magatartása is, mely lehetővé 
teszi, hogy pásztoraik az istentagadó államnak jogosulatlan 
követelései ellenében, annyi imponáló nyomatékkal léphet-
nek fel. 

— Jellemző Bismark egyház- azaz vallásellenes mű-
ködéseire nézve azon hangulat, mely Pommeránia tarto-
mányában, saját hazájában, az ó-porosz lutheranismusnak 
eme classicus földjén, irányában és az általa vezérlett király 

iránt uralkodik. A mult hónapban ez utóbbinak születése 
napja lévén, sok helyütt a protestáns papok vonakodtak 
ünnepélyes isteni tiszteletet tartani, a templom be maradt 
zárva, a harangok hallgattak. Váljon nem valami excommu-
nicatio-féle-e ez, s nem sértő-e a király „polgári" becsüle-
tére nézve ? 

— A berlini városi tvszék Krementz püspöknek pana-
szát a kir. fiscus ellen, mint illetékességének körén kivül 
esőt, visszautasította. A püspök, ki ezen eshetőségre előké-
szülve volt, most már a főtörvényszékhez felebbezte az ügyet. 

— A franczia nemzetgyűlés Dupanloup püspök meg-
győző ékesszólása folytán elkatározta, kogy a plébánosok 
született tagjai azon bizottságoknak, melyek a községi jóté-
kony alapokat kezelik. Inditványa 466 szavazattal fogad-
tatott el 10 ellen. Hogy megmutassa, mily terjedelmes és 
nagy korderejü a keresztény felebaráti szeretetnek műkö-
dése és jótékony hatása, emlité, miszerint csak „A szegények 
kis nővérei" czimű társulat több mint 120 menházat alapí-
tott Francziaországban, melyben 20000 öreg, keresetnélküli 
férfi és asszony ápoltatik. 

— Azon kath. papok, kiknek templomait a genfi nagy-
tanács bezáratta, most rendesen franczia területre mennek 
át kiveikkel, s ott végzik az isteni tiszteletet. A berni kor-
mány viszont olyképen utasította az egyes kerületi főnöke-
lcet, hogy a húsvéti ünnepek alatt ne akadályozzák a „fel-
függesztett" papokat, időszerű egyházi ténykedéseikben. 
Ime a liberalismusnak nyomorult gyávasága ! Nem meri a 
népet kusvéti isteni tiszteletétől megfosztani, mert attól fél, 
hogy ezt már mégis csak sokallkatná ; — ennyire meg van-
nak ezen urak törekvéseik becsületességéről s jogosultságá-
ról győződve ! 

— A strassburgi püspöknek általános helynöke kiuta-
sittatott a német birodalomból ; „mert egy németellenes ösz-
szeesküvésnek élén állott", mint a berlini hivatalos lapok 
mondják, mintka bizony akkor a porosz birák oly gyengéden 
bántak volna el vele! Sokkal valószínűbb, kogy Rapp hely-
nők ur, mint a „Germ." mondja, csak ugy „példának oká-
ért" utasíttatott ki, kogy lássák a német főpapok, miszerint 
suo tempore velők is ugy lehet tenni, mint a svajezi kis 
zsarnokok Mermillod és Lackat püspökökkel tettek. Hallo-
más szerint Wiudtkorst az egész kiutasitási ügyet egy inter-
pellate tárgyává fogja tenni, valamint Namszanowszky ügye 
is a katonai költségvetés tárgyalásának alkalmával szóba 
jutand. 

— A hannoverai, ágostai-hitvallásu papok feliratot 
intéztek a császárhoz, melyben arra kérik, hogy a Falk-féle 
tvjavaslatokat ne szentesítse. 

— A frankfurti protestáns hitközség köszönő feliratot 
intézett Reickensperger és Windtliorst urak ; mint ország-
gyűlési tagokhoz, mivel azok egy bizonyos ügyben, a köz-
ségnek alapítványi vagyonát a porosz alsóházban sikeresen 
védelmezték, s azáltal a községet nagy megkárosítástól 
megóvták. Régi dolog, kogy csak az igazi katholikus tud 
igazán türelmes lenni. 

Szerkesztői üzenetek. 
F.-nek : ha tetszik, szolgálhatok még teljes 

példányokkal. 

Nevelő kerestetik Budára, három fiu mellé, kik az 
elemi, illetőleg gymiiaziáhs tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Az oktatási nyelv a magyar. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Szerkesztői lakás, Budán 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, april 16. 81. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Adalékok a királyi tetszvényjog törté-
netékez Magyarországban. — A szentatyának egy nyilat-
kozata a liberális katholikusokról. — Körültekintés a ma-
gunk saját táborában. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Adalékok a királyi tetszvényjog 
történetéhez Magyarországban. 

A pápai szék áthelyezése Avignonba a katho-
likus világban kimondhatlanul sok ba j és zavar kut-
forrásává lett, és ha anyaszentegyházunk mindezek 
daczára sérthetlenül fenmaradt, és a bajokon dia-
dalmaskodott, ez csak eredetének isteni voltát bi-
zonyitja. A pápák mindenekelőtt a franczia ki rá ly 
befolyása alá ju tván, ugylátszott , mintha ennek 
érdekében működnének, mi által azon világtörté-
nelmi missiójuk, melynél fogva századokon keresz-
tül ők valának a keresztény népek és fejedelmek 
vezetői és tanácsadói, komolyan veszélyeztetett. 
Rómát elhagyván, jövedelmi forrásaik csökkentek, 
és igy kénytelenek voltak, oly eszközökhez nyúlni , 
melyek ellenszenvet idéztek elő a keresztény né-
peknél ; ilyenekhez tartoztak péld. a megadóztatá-
sok (annatae), s az egyházi hivatalok betöltésének 
fentartásai (reservata). Midőn azután XI . Gergely 
ismét visszatért Rómába, mindezeknél még nagyobb 
csapás érte az egyházat, tudnii l l ik a nagy szaka-
dás. Gergely halála u tán ugyanis a franczia bibor-
nokok, VI. Orbán szigorúságával nem voltak meg-
elégedve, azért VII . Kelemen személyében ellenpá-
pát választot tak; és ezen többfejüség az egyház 
legnagyobb kárára , egészen a konstanczi zsinatig 
tartot t . A tetszvényjog pedig leginkább ezen szo-
morú állapotoknak, és az ezekből forrásozott bizal-
matlanságnak köszöni eredetét. Egyes példák már 
IV. Fülöp, franczia ki rá ly alatt , fordultak elő ; a 
14. században főpapok is gyakorolták ezt, ós pedig 
VI. Orbán beleegyezésével, hogy ekként az eredeti, 
pápai kibocsátványok holmi költöttektől külön-

böztethessenek meg ; de visszaélések következtében 
IX. Bonifácz ismét eltörlé ezen kiváltságot. Bajor 
Lajos ennek daczára is azon rendeletet adta ki, 
hogy jövőben pápai bullákat csak az érsekek jóvá-
hagyásával lehet elfogadni és végrehajtani ; F ran-
cziaországban azután a bourgesi Sanctio Pragma-
tica 1438-ban azt elvi érvényre emelte ; későbben 
pedig más tar tományokban is elfogadták, daczára 
annak, hogy a pápák ellentmondtak ; sőt I I . Gyula 
óta a kiközösítés büntetése alá vetették mindazokat, 
kik jóváhagyásuk ürügye alatt , p á p a i bullák vagy 
brevék kihirdetését akadályozzák, és egészen mél-
tán, mivel a placetum egyrészt az egyházi teljha-
talom gyakorlatát lehetetlenné teszi, másrészről 
pedig a főnek összeköttetését a tagokkal megsza-
ki t ja , és igy egyszersmind az egyház mystikus 
testét is sérti, eltekintve attól, hogy a világi hata-
lom jogtalan eljárása által bizalmatlanságot árul el 
az egyház i rányában ; azért nem is csudálkozha-
tunk, ha a vatikáni zsinat is erélyesen kelt ki a 
placetum ellen : „Damnamus et reprobamus illorum 
sententias, qui hanc supremi capitis cum pastori-
bus et gregibus communicationem licite impediri 
posse dicunt, aut eamdem reddunt saeculari pote-
stati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Aposto-
lica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae 
consti tuuntur, vim ac valorem non habere, nisi po-
testatis saecularis placito confirmentur". 

Hazánkban az avignoni pápák korszakában 
erőteljes királyok, Károly és Lajos, kormányozták 
az országot ; de nem ugyanazt mondhat juk a kö-
vetkező korszakról, a nagy szakadás idejéről, mi-
dőn nálunk Mária rövid uralkodása után az inga-
dozó jellemű Zsigmond trónra jutot t , ki önkénye 
által oly mélyen sértette a nemzetet, hogy sokan a 
nápolyi Lászlót hivták meg az országba. Hogy 
ilyen körülmények közt az egyházi szakadás szo-
morú következményei nagyon is ránehezedtek az 
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országra, önként következik, ha figyelembe vesz-
szük azon szoros viszonyt, mely a középkorban 
egyház és állam közt létezett. Ezen viszályokhoz, 
melyek a királyt és nemzetet ellenségeskedésbe 
hozták, még hozzájárult az, hogy Zsigmond a pá-
pát is maga ellen haragította, segédkezet n y ú j t v á n 
testvérének Venczel, római és cseh királynak, a 
Kómában székelő IX. Bonifácz pápának letételére, 
az egyházszakadás megszüntetése végett. Ez ugyan 
Zsigmondnak most nem sikerült, de a pápát maga 
ellen ingerié, ki az ügyet megforditva, Zsigmond 
letételén munkálódott. I gy történt azután, hogy 
IX. Bonifácz is hathatósan támogatta nápolyi 
László ügyét, sőt Kanizsai János, esztergomi ér-
sek által, Zárában 1403. augusztus 5. megkoronáz-
tat ta azt. 

Ha tekintetbe veszszük az állam és egyház 
ezen visszás helyzetét, nem fogunk csudálkozni, 
hogy a fentemiitett bajok nálunk is elharapództak. 
Valamint külföldön, ugy nálunk is ezekhez já ru l tak 
még a kivételek a rendes püspöki joghatóság alul, 
gyakoriak voltak a reservaták, és kik ilyenekre 
hivatkoztak, hullásoknak neveztettek. „E néven 
azok hivattak, kik Rómában szerzett bulla, okmány 
általi kinevezés folytán, vagy valami egyházi ja-
vadalomra tar tot tak igényt, vagy pedig azok, kik 
peres ügyekben a hazai törvényszékek mellőzésével 
egyenesen Rómába, vagy a pápai követek Ítélő-
széke, vagy végre ezek által felhatalmazott kül-
földi birák elé idézzék ellenfeleiket". (Magyar Sión 
I . köt. Knauz Nándor : A bullások.) Az 1403-iki év 
eseményei nem maradtak hatás nélkül ; Zsigmond 
ezentúl buzgóbban és hivebben tar tot ta meg az or-
szág törvényeit. 1404-ben számos panasz követ-
keztében a bullások ellen is nagyobb erélyt akar t 
kifej teni; azért ez év apr. 6-kán a főpapok és or-
szágnagyok beegyezésével, királyi rendeletet adott 
ki, melyben fej- és javadalomvesztés alatt meg-
hagy ja , hogy semmiféle pápai vagy egyéb külegy-
háziaknak javadalmakat , vagy peres ügyeket illető 
levelei érvénynyel ne b í r janak, kivéve, ha erre a 
k i rá ly különös engedelmét kinyerik. „Quocirca vo-
bis universis . . . sub poena capitis et privationis 
beneficiorum, et rerum singularum praecipiendo 
mandamus, quatenus amodo deinceps nullas huius-
vnodi litteras Apostolicas, Legatorum, Cardinalium, 
Auditorum et aliorum quorumvis Judicum et Offi-
cialium Curiae Romanae nec non citationes, inhibi-
tiones, Rescripta, Executiones et processus cuius-
cunque tenoris existant, tam in causalibus, beneficiali-

bus, quam, in foro contentioso . . . . recipere, publicare 
et executioni demandare quovis modo praesumatis 
sine nostro consensu speciali, et aliud sub poena 
praemissa facere non ausuri". 

Nem tagadhatni ugyan, hogy Zsigmondot egy 
részről személyes érdek és egy kis visszatorlási 
szándék vezette, de másrészről elismerni kell azt is, 
hogy ő a bajokat megszüntetni és főkegyúri jogait 
visszaszerezni és megvédeni akarta ; azért IX. Bo-
nifácz halála után is folytat ta ez i rányban műkö-
dését, különösen a konstanczi zsinaton, mely legin-
kább az ő müve volt ; és nem siker nélkül, mint ezt 
Verbőczi bizonyítja, ki ezeket mondja : „Ista liber-
tás, quantum ad beneficiorum collationes, olim tem-
pore domini Sigismundi imperatoris et regis, una 
cum compluribus libertatibus hujus regni, in gene-
rali ac celebri concilio Constanciensi corroborata, 
iurisque iurandi religione firm ata fuit : prout in 
bulla, superinde confecta, clare continetur;" — 
tehát Verbőczy korában még léteznie kellett a kon-
stanczi zsinat bul lá jának, mert különben nem hi-
vatkozhatott volna rája. Hasonlóképen tanusi t ja 
ezt I I . Ulászló 3. végzeményének 63-ik törvény-
czíkkef „Quia ex concessione ven. episcoporum pre-
sbyterorum et diaconorum S. R. E. cardinalium, 
olim in Concilio Constanciensi constitutorum, re-
gnum hoc in eo privilegiatum constat, quod nullus 
extrahatur extra istud regnum ad iudicia auctori-
tate litterarum apostolicarum, nisi quum causae 
aliquae per appellationem legitime fuerint ad sedem 
apostolicam devolutae." (1. Magyar Sión i. h.) Ezen 
törvényből lá that juk egyszersmind, hogy a feleb-
bezés a római sz. székhez nem volt megtiltva. I g y 
I. Ulászló 1440-ben kelt végzeményének 6. czikke 
is megengedi: „Appellata ad Curiam Romanam ex 
omni foro spirituali admitti tur." Zsigmond utáni 
királyaink hoztak ugyan még végzéseket a bullá-
sok ellen ; de miután ezen bajok úgyis csak a pápai 
szék abnormalis helyzetéből fejlődhettek, minthogy 
a pápák az idegen jogokat tiszteletben szokták tar-
tani még akkor is, ha ők ruházták át a világi feje-
delmekre, idő multával önként szűntek meg. 

Ha most Zsigmond placetumát I I . Józseféval 
vagy a maival összehasonlítjuk, a különbség azon-
nal szembetűnő. Zsigmond király rendelete csupán 
csak javadalmi és peres ügyekre vonatkozik, mint 
ezt a rendelet szószerinti értelme, egész szövege és 
czélja világosan bizonyitja ; az egész rendeletben 
nincsen egyébről szó, mint az emiitett bajok meg-
szüntetéséről és azon okokról, melyek a kirá lyt 
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a r r a b í r t á k ; a rendelet c sak „hu iusmodi l i t t e r a s " 
eml í t , c sak „ t a m in causa l i bus , beneficial ibus, q u a m 
in foro conten t ioso"- fé le p á p a i i r a tok ró l van szó. 
Az u j a b b kor i m a g y a r p l ace tum ellenben a h i t és 
e g y h á z f e g y e l e m r e vona tkozó pápa i h a t á r o z a t o k a t 
is a k a r j a körébe vonni , azok k ih i rde tésé t eshetőleg 
a k a d á l y o z n i és az e g y h á z s z a b a d s á g á t és f ü g g e t -
lenségét megbén í t an i ; i g y t e h á t ennek védó'i sem-
miképen sem h i v a t k o z h a t n a k Z s i g m o n d rendele tére . 
E z a l a p j á t lelte az a k k o r i ko r s a j á t s ágos v iszonyai -
b a n , ezek megszűn téve l egysze r smind a rendele t is 
e lvesztet te á l l ami é r v é n y é t és h a t á l y á t : Cessante 
causa , cessât effectus. Az u j a b b k o r i p l ace tumot I I . 
József épen a k k o r hoz t a be, midó 'na p á p á k a k i r á l y 
f ő k e g y ú r i j o g á t nemcsak nem mel lőzték, h a n e m 
i n k á b b , a m e n n y i r e lehetséges va la , e lőzékenységet 
t a n u s i t o t t a k , min t pé ldáu l Már i a Teréz ia i r á n y á -
b a n . He lyesen m o n d j a azér t az 1 8 4 7 / 8 o r s z á g g y ű -
lés a l a t t P o z s o n y b a n t a r t o t t p ü s p ö k i t anácskoz-
m á n y o k r ó l i e m l é k i r a t : „ T ö r v é n y e i n k b e n semmi 
n y o m a a p l ace tumi j o g n a k , ezekben c s u p á n az v a n 
meg t i l tva , h o g y mellőzve a felebbezési b í r ó s á g o k a t , 
az e g y h á z i székek elébe t a r tozó perek közve t l enü l 
R ó m á b a ne vi tessenek. A p l ace tumi rendszer t József 
császár á l l í t o t t a fel 1781- ik i márcz ius 2 6 - á n k i ado t t 
rendele tével , m e l y szer int b á r m i p á p a i b u l l á k és 
b r e v é k n e k , mie lő t t b i r o d a l m á b a n k ih i rde t t e tnének , 
fe jedelmi h e l y b e n h a g y ó p l a c e t u m m a l kel le meg-

erős i t t e tn iök A t e t s zvény i jog , midőn a pap i 
h a t a l o m tú l t e r j e szkedésének k í v á n t gá to t ve tn i , a 
po lgár i h a t a l m a t az e g y h á z i fö lé emelte s va l lás i 
d o l g o k b a n a fe jede lemnek birói t e k i n t é l y t t u l a j d o -
n í t o t t , m i m a g á b a n képte lenség . F é l t é k e n y s é g s 
tu l t e r jeszkedés i t ö rekvések j o g a l a p u l nem szolgál-
h a t n a k , s hol f e l h a s z n á l t a t t a k , csak a de spo t i smus ra 
n y i t o t t a k u t a t . " + 

A szentatyának egy nyilatkozata a „liberális" 
katholikusokról. 

I. 
0 szentsége f. évi márczius 6-án a következő brevét 

intézte a milanói, szent Ambrózius védnöksége alatt álló, 
katholikus körkez, melyet, mielőtt a benne tárgyalt, főfon-
tosságu kérdésre néhány igénytelen megjegyzést tennénk, 
egész terjedelmében közlünk. 

Ajánljuk e fontos iratot t. olvasóink szives figyelmébe. 
Ha az örmény ügyben kiadott breve, eltekintve annak spe-
cialis vonatkozásaira a konstantinápolyi viszonyokra, nem 
egy, épen napjainkban égető egyházjogi kérdésre nézve is 
illetékesen nyilatkozott ; ugy mai közleményünkről azt 
mondhatjuk, hogy az nem kevésbé figyelemre méltó; tekintve, 
hogy a szentatya itt is egész sorát tárgyalja azon hétköznapi 

szólamoknak, melyekkel korunknak tudatlansága és rosz-
akarata az egyház ellen küzd ; mig főereje azon baj, azt 
mondhatnók : azon fekély ellen fordul, mely egyházunk 
testén rágódva, nem csekélyebb károkat okozott már, s alig-
hanem okozand még, mint akár leghatározottabb ellen-
ségeink. 

De már adjuk a brevének szószerinti szövegét : 
PIUS PP. IX. 

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Per 
tristissima haec Ecclesiae tempóra allevat certe dolorem 
Nostrum catholicorum zelus, qui propriae religionis inseeta-
tione et proximorum periculo commoti simul coeunt ut aper-
tius propriam fidem profiteantur, impensius incumbunt retra-
hendis fratribus a periculo, studiosus se devovent misericor-
diae operibus, ac in eo praesertim gloriam suam ponunt, ut 
se Nobis addictissimos praebeant obsequentissimosque docu-
ments huius cathedrae, veritatis ac unitatis catholicae centri. 
Observantia enim haec indubia est tessera filiorum Ecclesiae 
et ipsa constituit inexpugnabilem vim illam unitatis, quae 
sola retundere potest osorum illius furorem, dolum, audaciam. 
Et sane : qui indolem consideret contlati adversus Ecclesiam 
belli facile intelligit, omnes hostium machinationes eo spe-
ctare, ut deleant illius constitutionem et vincula frangant, 
quae populos Episcopis, Episcopos dcvinciunt Christi Vicario; 
hunc autem ideo ditione sua spoliatum fuisse, ut alienae sub-
ditus potestati necessaria regendae catholicae familiae liber-
tate privaretur ; et ideo prae ceteris impeti, ut, percusso Pa -
store, dispergantur oves. 

Sed quamquam filii saeculi prudentiores sint filiis lucis, 
eorum tamen fraudes et violentia minus fortasse proficerent, 
nisi multi, qui catholicorum nomine censentur, amicam eis 
manum porrigerent. Non desunt enim, qui, veluti iugum cum 
illis ducturi, societatem nectere conantur inter lucem et 
tenebras ac participationem inter iustitiam et iniquitatem 
per doctrinas, quas die unt catholico-liberales, quaeque perni-
ciosissimis fretae principiis, laicae potestati spiritualia inva-
denti blandiuntur, animosque in obsequium, aut saltem tole-
rantiam iniquissimarum legum perinde inclinant, ac si scri-
ptum non esset : Nemo potest duobus dominis servire. Hi vero 
periculosiores omnino sunt et exitiosiores apertis hostibus, 
tum quia inobservati, et fortasse etiam nec opinantes, illorum 
conatibus obsecundant ; tum quia intra certos improbatarum 
opinionum limites consistentes, speciem quamdam probitatis 
et inculpabilis doctrinae praefeserunt, quae imprudentes alli-
ciat conciliationis amatores, et deeipiat honestos, qui aper-
tum adversarentur errorem ; atque ita dissociant animos, 
unitatem diseerpunt, viresqne coniunctim opponendas adver-
sariis infirmant. Eorum tamen insidias facile vos vitare pote-
ritis, si prae oculis habeatis divinum monitum : ex fructibus 
eorum cognoscetis eos; si animadvertatis ipsos stomachari 
quidquid paratam, plenam, absolutamque devotionem sapit 
placitis ac monitis huius Sanctae Sedis ; vix aliter de ipsa 
loqui quam de romana Curia ; imprudentiae passim vel inop-
portunitatis insimulare eius acta ; ultramontanorum aut Jesui-
tarum appellationem affingere studiosioribus et obsequentio-
ribus eius filiis ; inflatosque superbiae vento prudentiores se 
illa censere, cui peculiare et perenne promissum fuit divinum 
auxilium. 

' 3 1 * 
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V >3 itaque, Dilecti Filii, memineritis, ad Romanum 
quoque Pontificem, qui divina vice fungitur in terris, perti-
nere quoad eaquae fidem, mores, Ecclesiae regimen spectant, 
illud quod de se ipso Christus affirmavit : Qui mecum non col-
ligit, Spar git. Sapientiam idcirco vestram omnem constituite 
in absoluto obsequio libentique et constante adhaesione huic 
Petri Cathedrae; nam habentes eundem spiritum fidei sic 
perfecti eritis omnes in eodem sensu et in eadem sententia, 
sic unitatem illam confix-mabitis, quae Ecclesiae hostibus est 
opponenda, sic caritatis opera, quae suscepistis, acceptissima 
Deo facietis et utilissima proximis, sic ab Ecclesiae malis 
animo Nostro verum afferetis solatium. Efficax coeleste aux i -
lium et copiosa supernae gratiae munera vobis ad hoc adpre-
camur, eorumque auspicem et paternae Nostrae benevolen-
tiae pignus vobis, Dilecti Filii benedictionem apostolicam 
peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 6. Max-tiilSTS, Pon-
tificatus Nostri anno vicesimoseptimo. 

Pius PP. IX. 
Dilectis Filiis Praesidi et sodalibus Circuli Sancti Ambrosii 

Mediolanum (Folyt, köv.) 

Körültskintés a magunk saját táborában. 
I. 

A pártok, vagy talán jobban mondva, a pártoskodás-
nak napjait éljük ; s oly állapotoknak vagyunk szemlélői, 
melyeket joggal ziláltaknak nevezhetünk. Ily állapotok 
azonban, köztudomás szerint tudatlanságból, tévedés- s szen-
vedélyből származnak. A saj tó- s a szónak szabadsága bizo-
nyos tekintetben arra szolgálnak, hogy újból bebizonyítsák 
a sz. Lélek eme szavainak igazságát : infinitus est numerus 
stultorum, és : totus mundus in maligno positus est. A ki ily 
időben azon szándékkal viseltetik, komolyan, de jótékonyan 
is a cselekvés terére lépni, és az uralkodó zavarnak eloszla-
tására közreműködni, annak mindenek előtt kétségbevon-
hatlan igazságokból kiindulni s álláspontját szabatosan kö-
rülirni, azután pedig ehhez következetesen ragaszkodnia is 
kell. Mert a háborgó tengernek közepetté csak az mentheti 
meg a hajót, ha belszervezete erős és horgonya megbízható. 
A tévely, a tudatlanság, a szenvedély és a gonoszság ellen 
csak egyetlen egy fegyvere van az embernek : ha a helye-
sen felismert igazsághoz következetesen és állhatatosan r a -
gaszkodik ; ez amaz erős, megbizható horgony, melylyel ha-
jóját azokhoz fűzi s fűznie kell, quae sursum sunt. 

En itt katholikusokról katholikus embereknek beszé-
lek ; köztünk tehát kérdésnek tárgyát sem képezheti : b i r -
j u k - e az igazságot, az egész, teljes absolut igazságot ? Ez a 
mi meggyőződésünk, melynek alapos volta katholikusokkal 
szemben nem szorult bevitatásra. Más hitűek előtt többet 
kellene erről beszélni, behatóbban kellene ebbeli meggyőző-
désünknek helyességét begyőznünk; s nem akarom eldön-
teni e kérdést: váljon e téren eleget teszünk-e mindig köte-
lességünknek ? De még az elismert igazsághozi rendületlen 
ragaszkodásban sem vagyunk ám oly egyek és egyértel-
műek, mint az saját s tévelygő felebarátaink üdvére talán 
szükséges lenne. Innen a pártok s a harczmodornak külön-

félesége saját táborunkban; innen az az örökös desavouálás 
jobbra is, balra is; innen az a folytonos dobálódzás a „rigó-
rismus", „prudentianismus", „semiliberalismus„pacificis-
mus" szókkal, s tudja Isten, még hány hasonló s hasonér-
telmü szólammal, melyeknek egymás irányábani használata 
csak azt mutatja, hogy egyik a másikat nem érti, vagy 
legalább nem akarja érteni. Ez baj, mely felett barátaink 
eleget szomorkodtak s ellenségeink épannyit kaczagtak már, 
szokásuk szerint, nagyitva, ferditve, kizsákmányolva a dol-
got. E bajon, némileg, ha lehet, s a mennyire lehet, segiteni, 
ez eme soroknak bevallott czélja, melyeknek megírásánál 
épezért iparkodni fogok, nyugodtnak s mérsékeltnek ma-
radni ; mert akkor, olvasóimban a jó akaratot okvetlenül fel-
tételezvén, biztos vagyok benne, hogy czélt érek, azaz olva-
sóimat nézeteim helyesvoltáról meggyőzöm. 

„A pártoskodás napjait éljük" — mondám fentebb, mi 
annyit tesz : a folytonos küzdelemnek, a szüntelenül dü-
höngő harcznak napjait éljük. E harczban pedig mi nekünk 
nincs más fegyverünk, mint az igazság, s mindegyikünk 
annyit használ kortársainak és az utókornak, annyiban ré -
szese lesz az igazság majdani diadalának, a mennyiben ez 
igazságnak hive maradt, annak követelményeit teljesiti, 
szerinte él és cselekszik. Már pedig az igazság csak egy, 
egyetlenegy; nem csak azon értelemben, hogy az életnek 
minden egyes mozzanatában csak egy irány a helyes, egy 
tétel a döntő és határozó, nem létezhetvén egy s ugyanazon 
ügyben két egymástól eltérő rendszer egyidőben s egyszerre 
helyes és igaz ; — hanem még sokkal inkább azon érte-
lemben, hogy az igazság egy egységes, egyöntetű, szerves 
egész valami, melynek legfinomabb, legvékonyabb, legpa-
rányibb végtagjai, — értem a főigazságból folyó, legtávo-
labb eső, legközvetettebb következtetéseket — mégis ugyan-
azon egy, belsőleg szorosan összefüggő testnek kiegészitő 
részeit képezik ; oly annyira, hogy e legfélreesőbb végta-
goknak akármelyikét nem lehet megsérteni vagy msgnyo-
moritani anélkül, hogy egyúttal az egésznek ne ártsunk, az 
egésznek működését ne bénítsuk, fennállását s fennállhatá-
sát kérdésessé ne tegyük. Bonum ex intégra causa. Az igaz-
ságnak egésznek kell lenni, különben nem igazság. Ezt te r -
mészetesen csak ugy értem, hogy mindenek előtt az igaz-
ságnak, mint ilyennek integritását, magában véve, m e g a k a -
rom óvni ; mert igen jól tudom, miszerint, a mint ez más-
ként nem is lehet, véges lényünknek egyik tulajdonsága az, 
hogy értelmünk, ismereteink korlátoltak, s hogy igen sok 
igaz tétel létezik, melyet nem ismerünk, más, melyet nem 
értünk. De ez a mi felfogásunknak, észbeli tehetségeinknek 
egyik fogyatkozása ; ebből csak az következik, hogy mi nem 
vagyunk képesek az egész igazságot felfogni ; nem pedig, 
hogy az igazság, magában véve töredékes, összefüggéstelen, 
darabokra osztható, vagy épenséggel integritásában sértve 
lenne. Ez utóbbi csak akkor történik, ha mi egy igaz tétel-
ből helytelen következtetéseket vonunk, vagy a helyes kö-
vetkeztetéseket akadályozzuk. Akkor zavarttá teszszük a 
különben tiszta, üde forrást ; akkor abban fáradunk, hogy 
az igazságot a tévelylyel vagy a hazugsággal összeforasz-
szuk, akkor szétbontjuk amaz Istenszentelte köteléket, mely 
eszünk és az igazság közt létezik ; — akkor nem csak téve-
dünk, de igen gyakran vétkezünk is. 
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Eszünk azonban az igazságot csak akkor foghatja fel 
egész — relativ — teljében, ha látása éles és tiszta; ez pe-
dig viszont csak akkor lehetséges, ha élete tiszta, az az 
erkölcsös. Az igazságnak kellő felfogására nem elég az éles 
ész, szükséges azon erkölcsös éleslátás is, mely csak rendes, 
erkölcsös életmódornak leket következménye. Mert az er-
kölcstelen élet — legszélesebb értelmében fogva fel e szót, 
melyben az minden, bármiféle rendetlenséget, az embernek 
akarásában, vágyaiban s tetteiben jelez ; —mert az erkölcs-
telen élet, mondom, már magában véve is az igazságnak 
gyakorlati tagadása, mely, ka nem eredt az elméleti tagadás-
ból, ugy minden bizonynyal maga után vonja azt ; mert 
minden rendetlenség egyszersmind az igazságnak tagadása. 

E tételeknek helyesvolta fényesen tűnik ki, mikelyt 
azokat a vallási igazságokra alkalmazzuk. Amit a Megváltó 
mondott : „a ki annak (— a ki küldött) akaratját akar ja 
cselekedni, megismeri tanitmányomról, váljon Istentől van-e 
az, vagy én magamtól szólok ;" — azt napjaink folytonos 
tapasztalata szomorúan megerősiti. Legtöbben azok közül, 
kik annak daczára, hogy hajdanta katholikusoknak keresz-
teltettek, ma mégis egyházukat mindenképen sértegetik s 
elárulják, olyan emberek, kik régóta nem cselekedték azt, 
mit a hit szabálya tőlök követelt, s igy történt, kogy a ka -
tholikus igazságok iránti felfogási tehetségöket s fogékony-
ságukat is elvesztették. Exempla sunt odiosa . . . . 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 11. A z e l s ő m e g é r e t t g y ü m ö l c s . 

A liberális aerának hetedik évét éljük kazánkban, minden 
év hozott ugyan e korszak alatt valami figyelmeztetőt magá-
val, hogy valamikép el ne feledjük, különösen mi katholi-
kusok, miszerint nálunk is az „egyenjogúság" elve divik, de 
a 7-iknek, mint szerencse-évnek volt fenntartva, hogy vég-
kép győzzön meg bennünket azon boldogságról, melyet ránk 
az egyenjogúságnak e hajnala hozott, 7 év alatt e hajnal 
liberális nappá lett, sugaraival természetéhez képest megér-
lelte az első gyümölcsöt, mely most mintegy önmagától a 
liberalismus ölébe esik. 

Tegyük félre e képletet, mondjuk ki, hogy egyik ala-
pítványunk : a legszentebb indokból, a legnemesebb czélra 
tett, Bibich-féle kath. alapítvány áldozatául esett a kath. 
vagyon után oly mohó kapzsisággal törő liberalismusnak. A 
kezdet megvan, a folytatás magától következik. 

Lapjaink ugyanis egyetértőleg jelentik, hogy Trefort 
közoktatásügyi minister ur a napokban Aradra rándul, hogy 
ott a városi és megyei hatósággal értekezzék az ottani — a 
katholikus Bibichféle alapítványból emelt — vallásnélküli 
lyceumnak, jövő iskolai évben leendő megnyitása felől, ami 
annyit jelent, hogy a katholikusok legjogosabb és legigaz-
ságosabb vagyona felett, a felekezetnélküli minister városi 
és megyei tanács az egyenjogúságnak gyakorlati bebizonyí-
tására, ugy rendelkezik, hogy azt eleonfiscálja ! Habár mi a 
liberális irány tekintetbe vételével soha sem kételkedtünk 
is, hogy szellemi, ugy mint anyagi javaink felett folytono-
san Damokles kardja függ, de e percztől fogva katározottan 
ki kell nyilatkoztatnunk azt, miszerint ideje, hogy mentsünk 

meg mindent, a mit leket, mert többé a „jogállam"-ban nem 
vagyunk biztosak, hogy éjjel nem törnek-e ránk a felvilá-
gosodás emberei s nem szedik-e le rólunk testünket fedő 
rukánkat. Nem is kérdeznek meg bennünket többé, mi jogon 
birjuk vagyonunkat, — azon egyetlen ok, mert a mi birto-
kunkban találják, elegendő jogezim arra, kogy a „jogállam" 
képviselői, nem ugyan kimondják törvény alapján jogtalan-
ságunkat, hanem hogy — egyszerűen confiscálják. 

Irányunkban ma már, minden jogfogalom arczulcsa-
pásával, még azon eljárást sem tar t ják szükségesnek, melyet 
a legelvetemedettebb rablóval szemben is megtartanak. Ettől 
legalább megkérdezik, konnan vette a nála feltalált tá rgya-
kat és csak akkor fosztják meg azoktól, ha kitűnt, miszerint 
törvénytelen módon jutott hozzájok. Mi még e jótékonysá-
gában sem részesülünk a törvénynek, törvényen kivül vagyunk 
tényleg helyezve és nincsen egyéb hátra semmi, mint hogy azt, 
mit a liberális jogállam velünk tényleg gyakorol, paragra-
phusokban is szentesítse, hiszen a bevégzett tények theoriá-
jának korszakában ez már feltűnő sem lenne, s ugy legalább 
Utólagosan adatnék az egésznek valami „törvényes" külszin, 
mi épen elég, hogy a liberális államnak tág lelkismeretét 
megnyugtassa. 

Ezen eset hangosan kiáltó előjele és mintegy beveze-
tése ama jövőnek, mely a libaralis szólamok zápora között 
ránk várakozik. Ha valaki még eddig kételkelhetett — 
és váljon volt-e ilyen ? — a kormánynak igazságosságán, 
ezen egyetlen eset elegendő, hogy levegye a hilyogot sze né-
ről és hogy végig tekintve azon kérdések során, malyek csak 
legközelebb is parlamjntűnkben magpendittettek, tiszta fo-
galmat alkothasson magának arról, miként fognak ezek 
majd, ha ma nem, ugy holnap megoldatni. Ha a m i g i i 
embernek végrendelete nem szent az állam előtt, csak azért, 
mert soha kétségbe nem vont, jogos vagyonának tetemes 
részét katholikus czélra áldozta; ugyan mikép várhatnók 
ugyanazon államtól, hogy kath. czélra tett, királyi alapitvá-
nyainknak birtokában nyugodtan meghagyjon minket, midőn 
itt azon legújabb találmányú megkülönböztetéssel léphetnek 
fel, hogy a király állami javakkal nem rendelkezhetik. 

Örvendezhetsz szegény Magyarország, de különösen 
te szegény kath. egyház Magyarországban, hogy felviradt 
itt is a liberális korszak hajnala ; valóságos „paradicsomi" 
állapot várakozik rád, hogy a zsidók, mint nevető örökösök 
lépjenek helyedbe, te pedig maholnap mint koldus részesülj 
jogos vagyonodnak morzsáiban, ha ugyanezt a felekezetnél-
küli „jogállam" az „egyenjogúság" elvével megegyeztetke-
tőnek tart ja. Egyébiránt Arad városának kath. lakosaitól 
elvárjuk, hogy mielőtt a liberális, telhetetlen gyomor e gyü-
mölcsöt elnyelné, nem fognak késni a minister ur előtt ünnepé-
lyesen tiltakozni e jogtalan eljárás ellen, és utalni az alapok 
kath. voltára, nem fognak késni a kormányt haladéktalanul 
perbe fogni. Ily bánásmód ellen nem létezik más orvoslat, 
törvénytelenséget a törvényszék előtt be lehet perelni még 
akkor is, ha azt kormány követné el, melynek kötelessége 
a törvény és jog felett őrködni. -f-

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) En tehát 
még akkor is visszautasítanám Hoffaiannnak javaslatát, ha 
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az compromissumul szolgálhatna ; azonban ugy látom, hogy 
nincs abban egy vonás sem, mely a compromissumnak még 
csak külszinét is kölcsönözhetné neki. 

A javaslat ugyanis először megengedi, hogy az egy-
háznak elévülhetlen birtoklási joga kérdés tárgyává tétes-
sék. Manap azonban, midőn a korszellem annyi „elodázhat-
lan" követeléseket tesz naponkint, s midőn épen nem cse-
kély azon törvényhozóknak száma, kik e követeléseket min-
den jognak elébe teszik ; — manap ily engedmény egyértel-
művé válhatik, magának a jognak feladásával, elvesztésé-
vel. Továbbá a javaslat feljogositja az alsóházat, hogy az 
egyháznak kétségbevonhatlan jogára vonatkozólag vizsgá-
latot indithasson, mely jogát az alsóháznak soha és semmi-
képen sem ismerhetjük el ; — s végre azt indítványozza, 
hogy ezen alapok, mig a jogi kérdés (?) meg nincs oldva, 
egészen az eddigi mód és rendszer szerint kezeltessenek ; — 
azaz indítványozza, hogy a katholikusoknak jogtalan gyám-
ság alatt tartása továbbra is fentartassék, daczára azon 
törvényen alapuló, önkormányzati jognak, melyet vala-
mennyi más felekezet élvez. 

Voltaképen Ghyczy sem akar egyebet. A kérdés már 
most csak az, mi lesz belőle, ha mi katholikusok Hoffmann-
nak indítványát elfogadjuk. Én részemről azt hiszem, hogy 
ezen úgynevezett jogi kérdés vagy soha sem fog eldöntetni, 
vagy ha igen, akkor — ellenünk. Mind a két esetben az 
egyház az, mely kétségbevonhatlan jogainak szabad gya-
korlatától elüttetik, vagy eröszakolás, vagy örökké tartó sár 
alatt tartás, sequestrálás által, m' mindezen fogásoknak 
voltaképeni czélja, csakhogy önkormányzatunk lehetlenit-
tessék, s mi soha se jussunk ama pénzerőknek birtokába, 
melyekre egyházi s iskolai tekintetekből oly égető szüksé-
günk van. 

Mindkét esetben, mondom, mi katholikusok egy me-
rénylettel állunk szemben, mely egyházunknak birtoklási 
joga ellen terveztetik, s Grhyczynak, valamint Hoffmannnak 
indítványai semmi egyéb, mint a szükséges előkészületek 
ezen államcsínyre, melyhez hasonlót semmiféle más feleke-
zettel szemben nem mernének elkövetni. Csupán csak a 
veszélyes és uralomvágyó ultramontánok irányában engedhe-
tők meg az ilyetén szemfényvesztések, addig t. i., — mig 
azok alusznak. 

Trefort minister urnák, valamennyi felekezetnek egy-
házi elöljáróságaihoz intézett körirata is nagyon sok anya-
got szolgáltat komoly és beható megfontolásra. 

Mint a minister eyyéni nézeteinek kifejezése e körirat 
nem hagy hátra kívánni valót. Becsülöm a ministernek fel-
fogását a néptanitás fontosságát illetőleg; becsülöm azon 
meleg érdeklődést, melylyel magát egészen ezen ügynek 
szentelni akarja, s bízom jó akaratának, valamint abbeli 
biztosításának őszinteségében, miszerint ő neki, személyesen, 
semmiféle szándéka sincsen, a felekezeti iskolát eltörülni, s 
a felekezetnélkülit igtatni helyébe. 

Ennek következtében, s minthogy bizonyos, hogy a 
minister az én dicséretemre nemcsak nem szorult ; sőt ellen-
kezőleg, semmit sem óhajt kevésbé, mint egy ó-conservativ, 
vagy épen ultramontán érzelmű férfi részéről származó elis-
merést ; — igen közel fekvő ama további kérdés : miért 

fárasztom tehát, minden szokásom ellenére a szives olva-
sót e tárgygyal ? (Folyt, köv.) 

Eszterytrm. É r d e k e s r é g é s z e t i l e l e t r ő l a 
következő tudósítást olvassuk a bécsi „Volksfreund" 
melyet a következőkben ugyan e lap szerint egész terje-
delmében adunk. 

Városunkban egy a 12. századból származó, sz. Is t-
vánnak szentelt kápolna létezik, mely későbben, a várhegy-
nek erődítési munkálataiba belevonatván, a bástyaboltok 
alá került. Minthogy azonban e kápolna, mint magyar tör-
ténelmi emlék felette érdekes és becses, azért az ország her-
czegprimása elhatározta, hogy azt stylszerüen, a művésze-
tek minden segélyeszközeinek érvényesítése mellett helyre-
állitatja. Ezen helyreállítási munkálatok miatt a kápolna 
körül felhalmozott romladéknak eltávolítása válván szük-
ségessé, történt, hogy legújabban az építménynek egyik 
mellékrészében egy, márványlapokkal befödött csatorna fe-
deztetett fel, mely lapoknak egyikén igen jól sikerült, mo-
zaik-munka találtatott. 

Az egész mű nagyjában szőlőtőt ábrázol, olyformán, 
hogy a levelek s fürtök a lapnak egész teriméjét foglalják el, 
igen szép s izlésteljes elrendezéssel, mintegy bekerítvén egy 
középett álló, emberi alakot, mely kertészkést tartván jobb 
kezében, baljával egy lenyesendő kinövést fog. A lapnak 
alján egy másik alaknak, igen kifejezésteli feje látszik, de 
folytatás nélkül, minthogy a kőnek további részei hiányzanak. 

A munkának művészeti kivitelét illetőleg azt mondja 
a „Volksfreund"-nak tudósítója, hogy az korának Jegsike-
rültek müvei közé tartozik. Az alakok értelmesen, mozdula-
taik egészen szabályszerűen rajzolvák, épugy a diszitmé-
nyek is. Ruházatok a 13. század Ízlését mutatja; a körvo-
nalok, a redőzet s a diszitmény.i mellékrajzok ügyes kézre 
mutatnak. 

A rakmünek alapját negyedfél hüvelyknyi vastag-
ságú, vörös márványlap képezi, melybe a fehér- s fekete-
szinü, félhüvelykuyi kövecskék, valami gyántaféle, össze-
kötő anyag segítségével beleillesztvék. 

A rajznak háttere fekete, az alakok s diszitmények 
felváltva fehér- s vörösszinüek. Az egész márványlapnak 
alakja, félkörzeti tagolása s azon körülmény, hogy mindkét 
oldalról kisimítva, azt látszanak tanúsítani, hogy e lap 
valaha mint az érseki trónusnak jobbik kartámasza szolgált. 

O herczegségének főépitésze, Lipp er t József lovag ur, 
ki e monumentális kápolna körüli munkálatokat vezeti, 
azon reménynyel kecsegteti magát, hogy ez érdekes leletnek 
további töredékei is majd napfényre kerülnek. 

Bécs. A n d r á s y g r ó f n a k o l a s z p o l i t i k á j a 
(Folyt.) Amióta Andrásy gróf 1872-iki január havában 
néhány kitűnő katholikus férfi által megkérdeztetett, mit 
tett már, s mit szándékozik még a jövőben a szentatya sze-
mélyes biztonságának érdekében tenni, azóta tudja a világ 
ama felejthetlen válaszból, melyet akkor adott, hogy az 
egyháznak és a szentatyának nincs mit várniok tőle, s hogy 
a gróf ur előtt az Olaszországgal való jó egyetértés sokkal 
többet ér, mint az osztrák-magyar birodalomnak katholikus 
jellege s az ebből folyó kötelezettségek. 

A mi továbbá azon megjegyzést illeti, hogy külügyi 
hivatalunk mindig azon volt, az egyházi s a világi Róma 
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közt mint közvetitő közbenjárni; ugy igen lekötelezne ben-
nünket az emiitett hivatal, ha szives volna, azon esetek és 
eszközök iránt, melyekben s melyek segítségével közvetitöi 
szerepét eljátszá, néhány, bárcsak futólagosan is tájékoztató 
adattal kedveskedni az erre csakugyan nagyon kiváncsi, 
katholikus közönségnek. A világ ugyanis e tekintetben eled-
dig csak annyit tud, hogy ezen egész „közvetítés" néhány 
szerény észrevételekre szorítkozott, melyeket az osztrák-
magyar külügyi minister a generalatusok elnyomására nézve 
Rómában tett, s melyeknek mindössze annyi hatásuk volt, 
hogy — az olasz parlament azt teszi ez ügyben, a mit akar. 

Igen sajnálnék, ha Ausztriának tekintélye s hatalma 
Andrásy gróf urnák ministersége alatt annyira csökkent 
volna, hogy egyetlen egy, semmiféle hivatalos állást nem 
viselő férfiúnak katholikus fellépése miatt, a császárságnak 
egész eddigi politikáját megváltoztatni kellene ; annál inkább 
sajnálnók ezt, minthogy e férfiú épeu nem tolakodott fel 
küldöttségi szónoknak, hanem ezen, 162 tagból álló díszes 
testület által egyértelmüleg azzá választatott. 

A „Fremdenblatt" fentebb említett czikkének ugy lát-
szik kettős czélja volt. Az egyik Andrásy gróf olasz poli-
tikájánek igazolása; — ez nem sikerült; a másik Liechten-
stein herczegnek megfélemlítése, ha ezen főúr talán egy 
közeli jövőben a katholikus mozgalomnak élére állani szán-
dékoznék. Mert tudjuk, hogy a mindenha gyáva liberalis-
mus semmitől sem retteg annyira, mint ha díszes nevü, füg-
getlen férfiak e mozgalomban részt vesznek. Valahányszor 
tehát e téren uj név felmerül, melynek viselője az egyházi s 
állami jog tisztelőjének vallja magát, akkor ezt legott ártal-
matlanná kell tenni, annál inkább, ha, mint a herczeg a jelen 
esetben tevé, az egyház fejét tényleg fennálló, tiszteletben 
tartandó, számba veendő, törvényes hatalomnak vallja. 

Váljon szándékozik-e Liechtenstein herczeg, ezentúl a 
katholikus mozgalmak egyes részleteiben tevékenyen részt 
venni, azt nem tudjuk ; de annyit bizvást feltehetünk róla, 
hogy ilyetén czikkek, bármily sugalmazottak legyenek is, 
ő rá annál kevesebb benyomást teendenek, minthogy igen 
jól tudja, hogy Andrásy gróf urnák ezen félhivatalos ma-
noeuvre-jei csak arra valók, hogy egy talán nemsokára be-
következendő külügyi fordulatot masquirozzanak, minek 
bebizonyítása egyik legközelebbi tudósításomnak tárgyát 
képezendi. ^ (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

Mikor azonban minden becsületet leszedett rólunk, 
kegyesen mégis megengedi, hogy voltak egyesek, kiknek so-
kat köszönhetünk a műveltség érdekében, ilyen volt p. o. 
II. Sylvester, a benczések, kik megmentették részünkre a 
görög és római bölcsészetet és irodalmat, no és hogy az elemi 
oktatásban is van egy kis érdemünk, mert a képesebb vilá-
giaknak elkészítette az utat, hogy függetlenül a felekezeti 
kényszertől és előítélettől folytathatták önmüvelődésöket. 
Végül kijut — az első részben — egy jó adag dicséret az 
ó-katholikus papoknak is. (19—20.) 

Engedelmet kérünk szives olvasóinktól, hogy ily bő 
szemelvényt közlünk e fércziratból, pedig ez csak 22 lapból, 
nagyonis röviden van összeállítva, tennünk kellett ezt bemu-
tató soraink igazolására, hogy lássák „wess Geistes Kind" 
ez a gróf, ki, mivel „entre nous", talán barátságból egyszer 
másszor megbámulták, most váltig azt hiszi, hogy ő is tud 
valamit. 

A pápaság tehát és vele együtt mi is képtelenek 
vagyunk a civilisatio előmozdítására a gróf ur szerint, mert 
korlátlan hatalmi terveink és önérdekünk sürgősen követeli, 
hogy az eddig követett butitó, erkölcstelenitő rendszertől el 
ne térjünk, a mi pedig a civilisatióval ellentétben van. Igye-
kezni fogunk e tekintetben a gróf ur eszét rendes kerékvá-
gásba terelni. Van egy civilisatio, t. gr. ur, melyre mi való-
ban képtelenek vagyunk, melyet a gróf ur által adott foga-
lom képes csak előmozditani, de ez nemcsak nem fogja az em-
beriséget az eszményi tökély képéhez felemelni, hanem le-
vonja még azon magaslatból is, még pedig ezredévek nélkül, 
hova őt a pápaság, a kereszténység tanai által felemelte. Az 
az ész, melyre a gróf ur hivatkozik, sok szépre is képes ugyan, 
de hogy nem önmagától, már csak abból is meggyőződhetik 
a gr. ur, hogy e füzetet irta, ha ezenfelül önmaga meg nem 
vallaná is, hogy az emberek gyakran gyalázatos módon, 
meg szokták tagadni a józan ész törvényeit, tessék refiec-
tálni a pogányságra, ott találja az emberi elmét, mint az 
emberiség kizárólagos vezetőjét, hova jutottak vele ? a leg-
mélyebb erkölcsi sülyedés, az érzékiség, vadság, erőszak 
jutottak uralomra, ezt elérheti a gróf ur, de hogy lesz-e 
benne köszönet a társadalomra nézve, az ismét más kérdés. 

Van egy másik civilisatio, mely mindenek előtt a lélek 
nemesítéséből áll, és általa minden irányt átkarol, melynek 
valamint forrását képezi a pápaság által terjesztett keresz-
ténység, igy elegendő eszközökkel is rendelkezik, hogy 
czélját el is érje, ezen civilisatio körüli érdemeit tagadni a 
pápaságnak határos az esztelenséggel. El lehet e tekintetben 
a gróf úrra mondani, quod ignorât, blasphemat, nyissa ki 
szemét, tekintsen körül a világon és Ítéljen a józan ész sze-
rint, minek köszönheti, önmaga is, hogy a föld, melyen 
lakik nem vad csordák lakhelye, hanem a civilizált Europa 
egyik lánczszemét képezi ; minek köszönheti, hogy önmaga 
is nem valami vad kirgiz faj főnökétől, hanem müveit szü-
léktől származott, hogy nem az erdőben nőtt fel, hogy élvezi 
a civilisatio kényelmeit, minek köszönheti mindazt, ha nem 
annak, hogy a pápaság által terjesztett kereszténység meg-
szelídítette az erkölcsöket, biztos alapot kölcsönzött tanai 
által a jognak, intézeteket emelt stb. stb. 

Csak a vak nem látja, a tudatlan nem ismeri, hogy ott, 
hova a pápaság csak néhány missionárius által is behat, mint 
a jótékony nap után a növényzet, ugy terjed a civilisatio is, 
ott a föld arcza megváltozik, a pusztaságok, vadon erdők 
virányos helyekké változnak, az industria gyökeret ver, ott, 
ahol szétszórt, nyomorult viskók állottak, faluk, városok 
emelkednek a legfényesebb palotákkal egyetemben, Euró-
pának is régibb és nagyobb városai, legnagyobbrészt annak 
köszönhetik majd létüket, majd nagyobbodásukat, hogy a 
civilisálásra a gr. ur szerint képtelen pápaság papjai, egy 
vagy más helyt letelepedtek, és magok köré gyűjtötték és 
gyűjtik ma is a vad népeket, és ki mondja meg, váljon a 
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gróf ur netalán létező kastélyának, nem valamely szerzetes 
rend vetette-e meg alapját ? A civilisatio érdekében a pápa-
ság által 2000 éven keresztül szerzett érdemeket csak az 
tagadhatja, ki Brockhaus lexiconán kivül egyebet életében 
nem olvasott, ki nem képes, szük látköre miatt, még arra sem, 
hogy megitélje, a mi körülte történik, és végre, a ki nagyúri 
gögjében lenéz mindent, ami nem gróftól származik, nemis 
véve észre a gunykaczajt, mely a tudós világ részéről állí-
tásait méltán követi. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A kalocsai érsek ő exja legújabban egyik delega-

tionalis ülésben interpellatiót intézett a kormányhoz : minő 
állást foglal el a római rendfőnöki házaknak elnyomatásával 
szemben ? Ezen interpellatióra b. Orczy, a közös külügymi-
nisternek képviselője hallomás szerint ekként felelt, misze-
rint a cs. és kir. kormány ezen ügy körül a maga idején ter-
jedelmes tárgyalásokat folytatott az olasz kormány nyal, s 
ezeknek folytán ez utóbbitól azon formaszerinti biztositást 
vette, hogy e kérdésben „conservativ" álláspontjához ragasz-
kodik s készebb a parlamentet feloszlatni, semhogy e pont-
ban engedne. 

Az ezen ügy körül az olasz kormány és parlamentje 
közt folytatott alkudozásokat, vagy talán jobban mondva : 
játékot, mi is eleddig szorgalmas figyelemmel kisértük, s 
megvalljuk, miszerint a kormánynak magatartása, épen nem 
látszott olyannak, melyből ily „conservativ" szándéklatokra 
következtetni lehetett volna. Annál inkább örülnénk, ha 
Visconti-Venostának „biztosításai" legalább ez egyszer va-
lamivel többet érnének a semminél. Persze, hogy ilyesvala-
mit nyilt delegationalis ülésben nem lehet hivatalosan elmon-
dani, ha csak a megfelelő szám szurony nem áll rendel-
kezésre ! 

— A porosz Rajuamelléken legújabban három pót vá-
lasztás történt a pox-osz országgyűlés számára, melyek azt 
mutatják, hogy a porosz katholikusoknak már nagyon is 
megnyíltak szemeik. Mind a három kerület ugyanis eddig 
úgynevezett „national-liberal" képviselőket küldött volt az 
országgyűlési-e, mig ezúttal határozott katholikusokat vá-
lasztott. A porosz katholikusok már belátják, hogy mit kell-
jen tenniök, ha nem akarják, hogy a zsidó-szabadkőmüveses 
Parlamentarismus végkép elnyomja a katholikus vallást. 

— Bodelschwiug, volt porosz államminister, nem régen 
kihallgatáson lévén a császárnál, midőn a Falk-féle tör-
vényjavaslatok is szóba jutnának, ekként nyilatkozott ezek-
ről: „A vallásügyi zavarok és súrlódások már most is eléggé 
nagyok, felséges uram, de még tetemesen meg fognak nőni, 
mihelyt Felséged e törvényeket szentesíteni fogja. Akkor 
eljövend ama pillanat, meg vagyok arról győződve, melyben 
az ezen törvények által keltendő vihar oly mérveket veend, 
hogy Bismarknak egész hamis politikáját halomra fogja 
dönteni." Erre a császár ezeket felelte volna: „Minden 
oldalról megjegyzéseket tesznek nekem ezen törvények ellen ; 
de csak nem engedhetem meg, hogy a katholikus papok 
uralkodjanak Német- vagy Poroszországban ?" — Látszik 
mily alaposan van ő Felsége a valódi tényállásról infor-
málva, s mennyi lelkismeretséggel történik az, mit a 19-dik 
.században „kormányzás' -nak hivnak ! 

— A berni kormánynak eddigi határozatai Lachat 
püspök s a hozzá álló papság ellen, most már, mint előre 

látható volt, a nagy tanács által is helybenhagyattak. Az 
illető határozat ellen csak igen kevesen szavaztak, kik közül 
a prot. vall. Mochard az által tünt ki, hogy hoszabb, kitűnő 
beszédben a kormánynak igazságtalan s veszélyes eljárását 
a kellő világításba helyezte, s kimutatta, miszerint nem a 
törvény és a jog, hanem az önkény és a szenvedély az, mi 
jelenleg Svajczban uralkodik. Beszéde szemlátomást mély 
benyomást tett a tanács tagjaira ; de a szabadkőművesnek 
„véleménye" nem a nyilvános tanácskozások közt készül ; — 
ezek csak komédiák, melyek a misera plebs elbolonditására 
játszatnak el — hanem máshol, következőleg mindaz helye-
seltetett, mit a kormány eddig a kath. egyház jogai ellen 
tőn, s egyelőre is absolutorium adatott mindazokra, amiket 
még tenni készül. 

— A franczia tudós társaságnak e napokban egy ki-
rályi berezeg, a duc d'Aumale tartotta székfoglaló beszédét, 
az academiának szokása szerint, közvetlen előde, Montalem-
bert gróf felett. A théma eléggé hálás volt, s a herczeg azt 
lehetőség szerint ki is zsákmányolta, az orleansi ház politi-
kai programmjának kifejtésére. De talán épen azért is tör-
tént, hogy a herczeg, hiven házi traditióihoz, ismét egyszer 
egy darab politikai becsületet áldozott fel a silány népsze-
rűség Moloch-jának. Azt mondta ugyanis, miszerint a be-
végzett tények logicája erősebb, mint a kis államoknak lét-
joga, mi közönséges nyelven annyit tesz, miszerint Német-
országnak, és még inkább Olaszországnak politikája az ő 
részéről teljes helyesléssel találkozik. Megmagyarázhatlan 
tünemény lenne: hogy tudja valaki, a ki maga is uralomra 
vágyik, minden uralomnak alapfeltételét, a legitimásnak 
elvét megtagadni ; ha nem emlékeznénk, hogy az voltaképen 
az orleansi családnak Kain-jellege, mely már egy izben 
árulás által a trónra jutva, más uton nem férhet ismét ahhoz, 
mint hogy minden jogot, s ezzel együtt a maga saját létjogát 
is megtagadja. S ilyen, felülről adott példa után mégis, nem 
csak uralkodni, de még nyugodtan is uralkodni, sőt még 
dynastiákat is akarnak alapitani és fenntartani ; mintha bi-
zony nem volna igazságos Isten az égben ! 

— Az ermelandi püspök Grunert, volt insterburgi plé-
bánost, ki későbben az ókatholicismushoz apostatált, s min-
den egyházi censura mellett, még mindig egyházi functiókat 
végez, névszerint excommunicálta, s minden egyházi közle-
kedéstől eltiltotta. Ez ellen most Grunert az „Ostd. Ztg."-ban 
nyilatkozatot bocsát ki, melyben az állítja, miszerint az 
ellene kimondott kiközösítésnek nincs más czélja, mint őt 
zsákmányul dobni a legkegyetlenebb üldöztetésnek, minthogy 
a püspök igen jól tudja, hogy ha mindjárt csak az egyházi 
közösségből zárja is ki őt, ezt mégis minden ember közve-
tett üldözési rendeletnek fogja venni. Kijelenti továbbá, 
hogy a további lépéseket fenntartja magának, azaz, be fogja 
a püspököt panaszolni, mely . esetben a biróságok minden 
bizonynyal az ő részén lesznek ; mert ez manap az igazság 
Poroszhonban, hogy az engedetlen katholikus papot, törvé-
nyes elöljárósága ellen védelmezze. Bámulandó Krementz 
püspöknek bátor következetessége, ki mind a mellett, hogy 
Wollmannnak excommunicatiója összes jövedelmeibe került 
neki, egy perczig sem habozik kötelességét teljesíteni. Vál-
jon most, mit csinál vele Bismark ? 

Nevelő kerestetik Budára, három fiu mellé, kik aa 
elemi, illetőleg gymnaziális tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Az oktatási nyelv a magyar. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly3 hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A magyarországi szentszékek illetékes-
sége. — A szentatyának egy nyilatkozata a liberális katbo-
likusokról. — Körültekintés a saját magunk táborában. — 
Egykázi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A magyarországi szentszékek 
illetékessége. 

Előbbi czikkemben, melyben kimutatni igye-
keztem, hogy a magyarországi szentszékek illető-
ségét az 1868. évi LIV. t. czikk 22. §-a eljegyzési 
ügyekben érintetlenül hagyta , — azon Ígéretet 
tevém, hogy még több oly házassági ügyről fogok 
megemlékezni, melyet az idézett törvényczikk tüze-
tesen nem emlit fel, s melynek illetékes bírósága 
iránt ez okból a gyakorlatban zavarok és összeütkö-
zések támadhatnak. 

Ezen ügyekhez tartoznak mindenek előtt azon 
keresetek, melyek vagy ad petenduni debitum con-
ingale, vagy ad restaurandnm thorum coniugalem 
indit tatnak. 

Ugy hiszem, teljesen felesleges annak hosza-
sabb bizonyitása, hogy az előbbi ügyek tisztán és 
kizárólag az egyházi biróság illetősége alá tartoznak. 
Az ily ügyek természetöknél fogva csak oly alka-
lommal hozatnak biróság elé, midőn vagy a debi-
tum teljesítése vagy az ágy és asztaltóli elválás 
kéretik. A debitum kérdése tehát, midőn a biróság 
előtt előfordul, nem egyéb, mint az elválás feltéte-
les indoka, miért mindig ezen keresettel egybefűzve 
s alternative tétetik. Már pedig a 22. §. szerint az 
elválás kérdése a szentszékhez tartozik, következő-
leg azon körülmény megitélése is, mely az elválási 
kérelem indokolására felhozatik, kizárólag a szent-
szék illetősége alá esik. Különben is az ily ügyek, 
melyek a karhatalom külső kényszeritése alá ugy 
sem eshetnek, természetöknél fogva kizárják a pol-
gári biróság illetőségét. 

Épen ily felesleges hoszabb vitatása azon kér-

désnek is : váljon a házassági együttélés megújítá-
sára inditható-e a szentszéknél kereset? A felelet 
magától értetik e kérdésre. A házas élet megújítá-
sának keresete nem más, mint folytatása vagyis 
inkább visszatorlása az ágy- és asztaltóli elválasz-
tásnak, mintegy ugyanazon érem tul lapja ; azon 
biróság illetősége alá kell tehát tartoznia, mely az 
utóbbi ügyben illetékes. Azért ha az elválasztó Íté-
let után bebizonyítható, hogy akár az elválasztás 
oka és alapja elenyészett, akár a nyertes fél a há-
zassági hűség ellen vétkezett, — az elyálasztó Íté-
let megszüntetésére, vagyis ad restaurandum thorum 
coniugalem a szentszéknél indítandó kereset. 

Ezen két kérdés megfejtése tehát nem jár nagy 
nehézséggel s nem is hiszem, hogy rosz akarat nél-
kül valaki kétségbe vonhatná a szentszékek illető-
ségét felettük. Vannak azonban más házassági 
ügyek, melyeknél a 22. §. hiányos szerkezete köny-
nyebben adhat összeütközésre alkalmat, mint pél-
dául azon tiszti keresetek, melyeket eddig a ma-
gyarországi szentszékek törvényes gyakorlata sze-
rint a szentszéki tiszti ügyész hivatalból indított, 
és pedig névszerint az önkénytes elválásban élők 
és a házasságzavarók ellen. 

Mindkét esetre nézve Kőnek (egyházjogi kézi-
könyve I I I . kiadásában) a szentszékek illetőségét 
„legalább is kétesnek" ál l í t ja ; ámbár tehát ez ese-
tek névszerint épen ugy nem foglaltatnak a 22. §. 
szavaiban, mint az eljegyzés kérdése, — a jeles 
jogtudós azokban mégis engedékenyebb a szentszé-
kek iránt , mint az utóbbinál, melyet határozottan 
a polgári biróság részére ítél. Mindazáltal azt hisz-
szük, hogy még ennél is többet áll i thatunk, s a 
szentszékek illetékességét a két fennevezett esetben 
nem kétesnek, hanem bizonyosnak mondhatjuk. 

Es pedig először az önkénytes elválásban élők 
ellen indítandó keresetre nézve röviden ezeket je-
gyezzük meg. 

3 2 
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Midőn a törvényhozás a házassági elválásra 
nézve illetékes birót jelölt ki, ezáltal kijelentette, 
hogy a házastársak különválását birói Ítélettől 
teszi függővé, következőleg nem engedi meg, hogy 
egymástól önkénytesen, birói itélet nélkül elválja-
nak ; különben felesleges lett volna sokat bajlódnia 
a birói illetékesség megállapításával, hanem egy-
szerűen kijelenthette volna: „a házas felek egymás-
tól szabadon elválhatnak." De mivel a törvény ezt 
természetesen nem mondja, hanem ellenkezőleg ki-
jelöli azon bíróságot, melynek Ítéletétől teszi füg-
gővé az együttélés felbonthatását : világos, hogy 
az önkénytes elválást nem engedi meg, hanem a 
házas feleket arra kötelezi, hogy vagy együtt élje-
nek, vagy törvényes elválasztást kérjenek. Ezen tör-
vényparancsolta kötelesség teljesitésére felügyelni 
s a megszegők ellen hivatalosan fellépni pedig ter-
mészetesen azon törvényszéknek áll nemcsak jogá-
ban, hanem kötelességében is, mely az elválás 
ügyében illetékes ; mert ha a törvény ezen alterna-
tivát állit ja fel a házas felekre ; „vagy éljetek együtt 
vagy inditsatok válópert", — az alternativa első 
részének végrehajtása bizonyára ahhoz tartozik, a 
ki ugyanazon alternativa második részére nézve 
illetékes; erre pedig a 22. §. szerint a szentszék ille-
tékes, jogában áll tehát a törvényszegők ellen hiva-
talból is fellépni. 

Oly világos ez, mint a fényes déli nap ; azért 
a m. kir. semmitőszéknek azon, Kőnek ál tal is idé-
zett határozatából, — mely szerint a tényleg elvált 
házastársak egymás ellen vagyoni keresetet nem 
indíthatnak, mig elválásuk a szentszék által bírói-
lag ki nem mondatott , — egyenesen azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy a törvény a tényleges elválást 
meg nem engedi ; a mit pedig a törvény nem enged 
meg, annak megszüntetésére az illetékes bírónak 
mindenesetre joga van hivatalosan fellépni. 

Ugyanez mondható ugyanazon okok alapján 
második kérdésünkre, a házasság zavarókat illetőleg. 
A magyarorországi szentszékeknek, országos törvé-
nyek, mint az 1723. 12. t. ez. által is elismert, 
állandó gyakorlata szerint a házasságzavarók ellen 
akár a sértett fél, akár a szentszéki ügyész indítha-
tott keresetet. Ezen régi gyakorlatot az LIV. t . cz. 
22. §-a nem változtatta meg. A házasságzavarás 
ugyanis, mint ok az okozathoz, a házassági együtt-
élés felbontásához, vagyis az elváláshoz tartozik, az 
elválási ügyeket pedig a 22. §., mint tudjuk, a 
szentszékek illetősége alá helyezi. Ha a törvény 
megtiltja a házasság önkénytes felbontását a felek 

részéről, annál inkább ti l t ja ezt egy harmadik ré-
széről, csábitás, ingerlés, áskálódás vagy bármily 
egyéb incselkedés által ; és ha az önkénytes felbon-
tás megszüntetése a szentszék illetőségéhez tarto-
zik, bizonyára ahhoz tartozik egy harmadik sze-
mély oly törekvéseinek megtorlása is, melyek a békés 
házasélet megzavarására s i g y elválásra czéloznak. 

Persze mindezek csak egyéni nézetek, s az 
illető §-ból egy kis ügyvédi furfanggal az ellenke-
zőt is ki lehet magyarázni ; azért ismét és ismét 
visszatérünk kezdetben kifejezett állításunkhoz, és 
a dal vége ismét csak e refrain : „e törvény hiányos 
és tökéletlen, zavarra és confusióra nyú j t alkalmat, 
azért kérünk világosabb és szabatosabb törvényt !" 

A mi végre az ágyastartók elleni tiszti keresete-
ket illeti, ezekben véleményem szerint különbséget 
kell tenni. Ha az ágyastar tás házasságtöréssel van 
egybekötve, a mennyiben akár az ágyastartó, akár 
az ágyas törvényes hitestárssal b i r : ugy az előbb 
mondottak szerint vagy önkénytes elválás, vagy 
házasságzavarás alapján inditható a szentszék előtti 
kereset. De ellenkező esetben, ha t. i. mindkettő 
szabad személy s ágyasságuk semmiféle fennálló 
házassággal nem áll összeköttetésben, — a 22. §. 
szerint az ily ágyastartók elleni kereset többé nem 
tartozik a szentszék illetősége alá. Természetesen, 
ezért a magyar polgári törvényhozás szerint sem 
szűnik meg az ágyasság polgárilag tiltott cselek-
mény maradni, miután az ezt tiltó régi magyar 
törvények, különösen az 1723. 12. t. çz., mely 
büntetést is szab az ágyastartókra, — nincsenek 
hatályon kivül helyezve. Azért a polgári bíróság-
nak kötelessége volna az ágyastartók ellen hivatal-
ból is fellépni, de hogy ezt a „humanisticus felvi-
lágosultság ós a bölcsészeti morál" fényes vivmá-
nyai mellett, mily sikerrel tenné, arról feleljen azon 
„boldogitó civilisatio," melynek tejfölében, hála az 
u j világosság prófétáinak, áldott magyar hazánk is 
nyakig benne ül. Csiky Gergely. 

\ 

A szentatyának egy nyilatkozata a „liberális" 
katholikusokról. 

n . 
E mindenesetre fontos okiratnak szószerinti közlése 

után szabadjon abboz néhány igénytelen megjegyzést csa-
tolnunk. Mint Rómának hü fiai csak örülhetünk rajta, hogy 
az egyháznak feje ismét egyszer egyenesen, nagyonis érthető 
hangon nyilatkozott azokról, kik, mig elméletileg katholiku-
sok, gyakorlatilag egészen más téren állunk, s most azon kö-
rülményt, hogy hajdanta katholikus pap által kereszteltettek 
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meg, arra használják fel, hogy táborunkon belül a rendbon-
tók, lázitók s pártütők, kifelé pedig az árulók szerepét j á t -
szák. Nem kutatjuk itt, merő tájékozatlanság-e a katholi-
cismus természete és lényege körül, a mi ez urakat eme 
fonák helyzetbe sodorta s ott lebilincselve tartja, avagy 
van-e ebben, s mennyi része a számitó gonoszságnak is ; de 
annyi bizonyos, hogy legjobb esetben manap a tájékozatlan-
ság sem szolgálhat többé mentegető okul ; mert először az 
egyházi tekintély e kérdés felett már annyiszor s oly hatá-
rozottan nyilatkozott, hogy e téren tájékozatlanságról szó 

* sem lehet többé ; s másodszor," a kinek ezen, az egyházi 
tekintélyre való hivatkozás „liberális" katholikus előtt talán 
tévkörnek látszanék, az vegye tekintetbe, miszerint a dolog 
magában véve oly világos, oly annyira az egyház- s a ka-
tholicismusnak természetéből folyó, hogy csak némileg is 
alapos tanulmányok minden józaneszü s becsületes törek-
vésű embert, okvetlenül kell, hogy annak felismerésére ve-
zessenek, miszerint az igazi katholicismusnak kebelén belül 
nincs helye az efféle velleitásoknak, mint a minőknek való-
sítására ezek az úgynevezett liberális katholikusok töreked-
nek; hogy továbbra ugyan-e katholicismusnak nincsen szük-
sége rá, de össze sem fér isteni eredetével, hogy ma, a 19-ik 
században néhány, protestáns, vagy ami manap körülbelül 
ugyanaz : rationalisticus eszmékkel saturált fő felcsapjon 
reformátorául ; s hogy harmadszor s végre senkinek sincs 
joga, de nem is becsületes eljárás az, oly egyháznak, vagy 
bármiféle társaságnak tagjául feltolakodni, melynek hitel-
veit s belszervezetét nem helyeseljük ; feltolakodni, hogy 
kényelmesebben közreműködhessünk annak megkárosítá-
sára, ha lehet, tönkretételére. 

Mint IX. Piusuak minden nyilatkozata, ugy a jelen-
legi is azon nagy érdemmel bir, hogy a helyzetet szabato-
sitja és tisztázza. Ama bizonyos Janus-fők, kik ide is, oda 
is néznek, ki vannak utasitva a katholikus táborból, s ki 
vau mondva, határozottan, félreérthetlenül, miszerint vagy 
katholikusnak kell lenni, azon értelemben, melyet e szó-
nak Krisztus és az ő anyaszentegyháza tulajdonili, vagy libe-
rálisnak, azon értelemben t. i., melyben ezen, magában véve 
oly szép jelentőségű szót az emberi tudatlanság, a hiúság, 
nagyravágyás és — gonoszság veszi ; hogy tehát vagy ba-
rátnak kell lenni, vagy ellenségnek, s a ki nem tökéletesen 
az első, az minden mentegetése és szabadkozása daczára is 
a második osztályhoz tartozik, valami középett álló tertium 
non datur, de nincs is szükségünk rá ; qui non colligit me-
cum, dispergit, a ki nem határozottan küzd mellettem, az 
ellenem van, az elárul . . . . Az egyháznak nincsen szüksége 
rá, hogy holmi hamis barátok „mentsék" meg ; sőt minden 
megmentésnek első feltétele az, hogy épen ezektől szabadul-
jon meg. Ezt mondja IX. Pius, s igy lön eme legújabb nyi-
latkozata azon demarcationalis vonallá, mely a keresztény 
művelődést a liberális barbárságtól elválasztja. 

Bámulatos a gondviselésnek működése. A legmélyebb 
gyász, a legnagyobb szomorúság idejében teszi meg az egy-
ház ezen elhatározó lépést majdani, biztos diadala felé ; — a 
legelkeseredettebb harcznak közepette még annyi időt talál 
IX. Pius, az igazságnak ezen rettenthetlen előharczosa, hogy 
egy hatalmas szavával földre teritse azokat, „kik ellensé-
geink közül a legveszélyesebbek, azon embereket, kik még 

az elitélt nézetek hirdetésében és terjesztésében is bizonyos 
határok közt mozogván, látszólagosan feddhetlenek", miáltal 
a gyengébb belátásuakat rászedik és elcsábitják. 

Különös látvány valóban, hogy Krisztusnak hadserege, 
s az Antikrisztusnak tábora érintkeznek s ugy szólván, 
bizonyos pontokon, alig észrevehetőleg, összeolvadni látsza-
nak. Ez nem történhetnék, ha csak e két tábor közt valami 
határozatlan alakú, bizonytalan szinü, változó magatartású 
csapat nem állana, melynek sem beszédeit, sem terveit, sem 
elveit nem ismeri senki, melynek egyes tagjai katholiku-
soknak mondván magokat, mindamellett az ellentábornak 
érdekeit szolgálják, s hogy ezt tehessék, folytonosan azon 
vannak, hogy törekvéseinket meghiusitsák, erőkifejtésein-
ket megbénitsák s minden mozdulatainkat akadályozzák ; 
mely csapat, mig ottléte által ellenségeinket födi, minket 
hadi erőnk szabad alkalmazásában és érvényesítésében 
csak gátol. 

Ez azt mutatja, mily számos és jól szervezett ez a ke-
resztellenes had. Előőrsei táborunknak kellő közepén, mi 
köztünk állanak : a liberális katholikusok ; — ezek után 
jönnek a forradalmi monarchisták, ezek után a parlamentek 
higvelejü szószaporitói, aztán a socialisták, végre pedig a 
communard-ok és petroleurek ' — a liberális rendszernek 
eme legutolsó corrolariumái, következetes, fokozatosan kifej-
lesztett folytatásai, kik a mi „liberális" katholikusainktól 
csak abban különböznek, hogy még „liberalisabbak", — 
még „haladottabbak". 

Ezen előörsek azok, kik ellen IX. Pius ezúttal nyilat-
kozott, ugy hogy ezeknek immár választaniok keilend : vagy 
katholikusokká lenniök, vagy kilépniök azon egyházból, 
melynek kebelén belül ezentúl nem sikerülend bárkit is r á -
szedniök, mintha nem csak szükségesek, de még hasznosak 
is lennének az egyházra nézve. Tudjuk immár, hogy nem 
csak feleslegesek, nem csak haszontalanok, hanem egyene-
sen veszélyesek, ártalmasok ők ; ha tehát igazán szivökön 
viselik a katholicismusnak javát, akkor, — tűnjenek el ! 

Körültekintés a saját magunk táborában. 
II. 

Vonjuk immár az eddigiekből azon gyakorlati követ-
keztetéseket, melyek jelenlegi helyzetünkre illenek. Min-
denek előtt világos, hogy még a legjobb fő s a legügyesebb 
toll csak veszélyessé válhatik a katholikus ügyre nézve, ha 
erkölcsei, magaviselete, élete nem katholikus emberhez illők. 
Teljességgel lehetetlen, hogy ily ember képes legyen a ka-
tholikus értelemben vett igazságot minden oldalról felfogni, 
s egész terjedelmében szivébe befogadni. A katholikus tábor 
előbb utóbb, ma vagy holnap, itt vagy ott azon kényszer-
helyzetbe jut vele, hogy őt s működését desavouálnia keilend, 
mert: bonum ex intégra causa; koczkáztatnók ügyünk becsü-
letét, jó hirnevét, zászlónk tisztaságát, ha hallgatnánk. 

Megjegyzendő, hogy a kath. ügyért végig küzdendő, 
nyilvános harczokról van itt szó, melyekben ily kétes irá-
nyú, erkölcsű, magaviseletű, egyébként pedig ügyes s tanult 
egyén, talán kevésbé kiképzett, de e mellett még gyanú 
alá sem fogható bajtársak közt, többnyire azok élén, mint 
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zászlóvivő, vezér, résztvenni akar. Ott a veszély legnagyobb. 
Feltünnő, mily hamar és helyesen ismerik fel elleneink, mi-
helyt valaki közülünk csak egy hajszálnyira is eltért a 
katk. elvtől; de ép azért szólnunk, felszólalnunk kell; ne-
hogy hallgatásunkat ravaszul kizsákmányolva, amannak 
tévedéseit nekünk, az egész „corpus catholicorum"-nak 
tudják be, mit annál inkább tesznek, minél jobban értik, hogy 
épen e tévedések azok, melyek által az eddig kitűnő egyén 
megszűnt igazi katholikusnak lenni. Nagy baj az ilyen fel-
szólalásunknál az, hogy minden ilyen, egy ideig kitűnő 
egyéniség kisebb nagyobb csoportot gyűjt maga köré, kik 
vakon iurant in verba magistri, és a mesternek desavouá-
lása után pártot képeznek, mely a nagy egészszel ellentétbe 
helyzi magát, köztünk annyira szükséges egyetér-
tést oktalan nyakasságból felbontja. Ezek nem elméletek ? 

hanem mindennap ismétlődő, gyakorlati események. Hogy 
talán Magyarországban ilyesvalami nem történik, legfelebb 
azt bizonyitja, hogy mi sem az ügygyei, sem a személyek-
kel, sem az elvvel, sem annak érvényesítésével nem törő-
dünk ; avagy, hogy nincs elég bátorságunk mindezekkel 
törődni. De csak nézzünk ki kissé, országunk határain tul, 
oda, a hol erős, erélyes, egészséges hitélet pezsdül, a ho 
„hires" tévtanitók mellett, nagynevű, tiszteletreméltó h i t -
vallókat is látunk. Nem egy azok közül, kiknek vállait ma 
a kiközösités súlya nyomja, néhány évvel ezelőtt általá-
nosan bámult, s dicséretekkel elkalmozott bajnoka volt a 
katholikus tudománynak ; s mennyi feltűnést nem okozott, 
midőn Róma a német tudósok congressusa alkalmával, már 
egy évtized előtt értésünkre adá, hogy ott is nem mind 
arany, a mi fénylik. Ez volt az első desavouálása oly fér-
fiaknak, kikről, mielőtt Róma felszólalt, azt gondoltuk, 
hogy nélkülök katholikus tudomány nem is képzelhető. 
Akkor kezdődött a csoportosulás, az itio in partes, s a ki a 
német irodalom mezején csak némileg is otthonos, az tudja, 
hogy azok, kik ma ottan azért a nagy semmiért, melyre az 
„ó-katholicismus"-nak nevét ráilleszteni tetszett, oly rop-
pant zajt csinálnak, többnyire nem homines novi, hanem 
olyanok, kik már akkor is, a szellemek elválásakor, gyanú-
sokká lenni kezdének. 

_ De térjünk vissza, ezen C3ak amúgy véletlenül besző-
vött példa után, — térjünk vissza a tárgyhoz, s folytassuk 
fentebb kezdett okoskodásunkat, ha az mindjárt oly térre is 
visz bennünket, melyen én, e sorok igénytelen irója, úgy-
szólván peregrinus vagyok, s melyre csak nagy félénken s 
az anonymitás jótékonyan elfödő leple alatt merek lépni : — 
értem a katholika publicista terét . . . 

Mit tegyen a katholikus, időszaki sajtó ily körülmé-
nyek közt, ily elvekkel és személyekkel szemben ? 

Nézetem szerint — ismétlem, a publicistikai dolgok-
ban csak mint laikus, legfelebb mint dilettáns beszélek ; — 
itt mindenek előtt a : „fortiter in re, suaviter in modo" elve 
az, mely szem előtt tartandó. Ez amaz elv, melyet a világ 
legfőbb kormányzója irányunkban is naponta érvényesit ; 
s épezért, ha azt akarjuk, hogy tevékenységünk az ő czél-
j âival összhangzatos legyen, szükséges, hogy mi is ahhoz 
alkalmazkodjunk. 

Eszem ágában sincs, hogy e szót „suaviter in modo", 
ugy érteném, hogy a szent béke kedveért, hadd menjenek a 

dolgok a mint akarnak, csak mi „fortiter" tiltakozzunk szép 
csendesen, szivünkben, azaz mutassunk fügét de — a zseb-
ben. Nem ! — fentebb mondtam, hogy fel kell szólalni, min-
dig, valahányszor az ügy szentsége s érdeke ezt kivánja ; — 
de a „suaviter in re" a modorra vonatkozik s én ezt igy 
értem : 

Legy ünk erősek, következetesek s hajthatatlanok ; hasz-
náljunk s követeljünk szabatos s világos kifejezéseket min-
denütt, hol a dolgoknak lényege, s az igazságnak integri-
tása szóban forog. 

Legyünk pedig nyugodtak s türelmesek ott ; hol az igaz-
ságnak és annak katásának valami útjában áll ugyan, de 
ugy, hogy tekintve az időket és személyeket, ellenséges, 
nyers, sőt még csak keserű szavak és modor többet ártaná-
nak mintsem kasználnának az ügynek 

Azt gondolja t. szerkesztő ur, hogy ez kibúvó ajtó 
mindazokra nézve, kik nem merik az első szabályt érvénye-
síteni, kik nem mernek erélyeseknek lenni ? Csalódik ! — 
mert azt mondom : az első szabály is áll mindig, a második 
is ; — avagy azonos a következetesség és erély a durvaság-
és gorombasággal ? . . . . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 april 13. A c o n s e r v a t i v - f o r r a d a l m i 

k o r m á n y . E czim bizonyára különösnek tűnik fel olva-
sóink előtt és az iró talán még különösebbnek, ha ily zagy-
valékos fogalmak nemcsak megférnek fejében,'" hanem még 
azokat napvilágra is merészli bocsátani ; de hát mit tegyen 
az iró, mikor az élet is minden lépten nyomon zagyvalékot 
szolgáltat. Kezdetben ugyan az volt szándékunk, hogy leve-
lünknek ilyforma czimet adunk „a forradalmi eonservativ 
kormány" de végre is megnyugodtunk az előbbi czimben, 
teljes resignatióvalfogadva a t. olvasóitéletét szegény fejünk 
felett, hiszfen egyik czim ép oly felfordultnak jellemzi akely-
zetet, mint a másik és tulajdonképen nem is mi adjuk meg 
leveleinknek az ő czimeit, hanem az életből kölcsönözzük 
azokat, kérjük tehát az Ítéletet inkább az élet, mint felet-
tünk kimondani. 

A eonservativ forradalmi kormány legújabb keletű, szü-
letett Bécsben a delegatiók alkalmával, lakik Olaszország-
ban, táplálkozik rendesen egyházi vagyonnal. A Bécsben 
ülésező delegatio alkalmával ugyanis Haynald érsek ő exjá-
nak azon interpellatiójára „mit tett a külügyministerium, 
nehogy az olasz kormány telhetetlen gyomra az egyházi 
rendfőnökök — és nem mint egyik laptársunk forditá : 
rendőrfőnökök, — kázait elnyelje", a külügyminister ur 
kelyettesétől, Orczy bárótól azon megnyugtató (?) választ 
nyerte, hogy az olasz kormány e kérdésben „eonservativ" 
hajlamait követi. Ime itt a eonservativ irányú, forradalmi 
királyság. 

Az első és legfontosabb kérdés, melyet ezek után min-
den józan eszű ember, tekintetbe véve az egyház helyzetét 
az olasz kormánynyal szemben, a külügyministeriumhoz, 
nevezetesen annak személyesitőjéhez, Andrásy grófhoz intéz-
het, ez : törekedett-e a külügyminister ur meggyőződni arról, 
mennyire felelt meg az olasz kormány adott „conservativ„ 
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biztatásainak, vagy nem volt-e az egész biztatás szokott 
módon csak egyike azon íires phrazisoknak, melyeket kellő 
pillanatban majd a bevégzett tény fog követni. Oly kor-
mánynak Ígéretei, mely adott szavát naponkint megszegi és 
tényeivel folyton csak a legnagyobb mérvű bizalmatlansá-
got táplálja, nem biroak azon garantiával, bogy bármikor 
is kigyjünk neki. A mely kormány képes volt, daczára Ígé-
reteinek, sőt több, nemzetközi szerződések daczára elrabolni 
tartományokat, az nem számithat hitelre becsületes emberek 
előtt ; ha tehát az olasz kormány a jelen esetben ismeretes 
forradalmi irányának ellenében, „conservativ" hajlamaira 
hivatkozott és ez egyszerű hivatkozással külügyministe-
riumunk megelégedett, ugy mi egyáltalában nem mondhat-
juk, hogy a külügyminister ur eljárásával meg lennénk 
elégedve. 

Már maga az elnevezés, melyet az olasz kormány ez al-
kalommal használt, hogy ő „conservativ," elegendő ok lett 
volna, hogy külügyministeriumunk tekintélyének egész sú-
lyával fellépjen ezen, annyi millió katholikust érdeklő ügy-
ben. Az egész válasz ugyanis ugy tűnik fel előttünk, mint 
valóságos guny Andrásy gróf ur irányában, mint kicsinylő 
megvetése kérdezősködéseinek, melyekre minden veszély 
nélkül lehet a legnevetségesebb választ is adni. Andrásy gr. 
urnák ismeretes, éles itélő tehetségéről csak nem tehetjük 
fel, hogy elhigyje, miszerint forradalmi irányú kormány 
conservativ módon járjon el egyáltalában, de különösen ott 
hol egyházi ügyr'ü van szó, hiszen e kettő egymást kizárja, 
hacsak ugy nem magyarázzuk a dolgot, hogy a mennyiben 
rabol forradalmi, a mennyiben pedig a rablottat magának 
tartja, conservativ ; avagy az éles Ítélet a külügyministe-
riumban is azonnal felmondja szolgálatát, mihelyt a mi 
ügyeinkről van szó, mint az más bizonyos ministeriumoknál 
szokott történni és csak akkor találja fel magát, ha a buka-
resti zsidók iránt lelkesül ? 

Mig a külügyministerium hajóját Beust ur kormá-
nyozta, azt véltük, hogy csak az ő kormánya alatt lehetsé-
ges ilyen badar Ígéretekkel kielégíteni egy nagy hatalom 
első ministerét, kiről ugy is feltették, hogy őt nem annyira 
az ügy, mint saját drága személyisége érdekli és most azt 
kell tapasztalnunk, hogy Andrásy grófot sem részesiték na-
gyobb tiszteletben külföldi tisztelt pályatársai, vele is épen 
oly gúnyt űznek, mintha csak ma is Beust ur ülne a külügy-
ministerium székében és ő excja — mindezt zsebre rakja. 
Ezt tanusitja legalább azon körülmény, hogy a külügymi-
nisteriumban tamquam re optime gesta nagyon nyugodt ál-
lapot uralkodik a kapott válasz daczára is, holott azt vélné 
az ember, hogy ily nyilvános kudarcz, az érzékeny diplo-
mata urakat rögtön méltó haragba hozza és elégtételt kér-
nek azonnal, — pedig dehogy, a legnagyobb keresztényi 
önmegadással fogadják még a gorombaságokat is, ha azt 
holmi szóra sem érdemes egyházi ügyekben kapják. 

Minden esetre nagyon jellemző külügyünk vezetésének 
irányára, hogy egy különben nyomorult és tehetetlen kor-
mány is ily „nesze semmi fogd meg jóla válaszszal képes el-
ütni oly ügyet, mint minő a római rendfőnökök házának 
ügye. Mi ugyan Andrásy gróftól, mint magán embertől soha 
sem vártunk valami különös odaadást az egyház iránt, de 
jnint diplomatától, jogosan elvárhattuk, hogy tekintettel lesz 

az osztrák és magyar birodalomban élő katholikusok milli-
óira oly kérdésekben, melyek érdekeiket bár a külföldön is, 
de közelről érintik és azokat megvédeni már állásának 
szempontjábóHs szoros kötelességének fogja ismerni, mert 
nagyon téved a külügyminister ur, ha azt véli, hogy minden 
egyes ily mulasztás nincsen befolyással állásának meginga-
tására, pedig ez már nem az első eset, melyben kath. ügyek 
iránt közönyösséget tanusit és magát az olasz kormány által 
oly könnyen meggyőzetni engedi annak irányunkban való, 
nagyonis jóakaratú intentiói felől. 

Nem lehetetlen az eddigi tapasztalatok után Ítélve, 
hogy Andrásy gróf ur még azt is el fogja hinni az olasz 
kormánynak és meg fog nyugodni válaszában, ha netalán 
ugy találna nyilatkozni, hogy ő, már t. i. az olasz kormány, 
valóságos ultramontán és mindent elkövet, hogy a pápa el-
rabolt birtokát visszanyerje és megérjük, hogy dicsekedni 
fog a delegátiónak, ime mennyire előmozditotta ügyünket — 
hallgatásával. Különben, ha a külügyminister ur azt a co-
lossalis hazugságot elhihette, hogy az olasz kormány „con-
servativ" módon fog eljárni irányunkban a rendfőnökök há-
zainak ügyeiben, ugy jövőre még azt is elhiheti, hogy az 
olasz kormány a pápa által szólittatott fel Róma elfogla-
lására is, quia^nihil tarn stupide dici potest, quod non cre-
deretur ab aliquo diplomatarum, ha — egyházi ügyről 
van szó. 

El fog jönni az idő és pedig sokkal hamarabb mintsem 
azt a mindenható és mindenttudó diplomaták vélik, midőn 
keserűen meg fogja magát bőszülni azon nem-törődés, melyet 
most a pápa és egyáltalában az egyház ügye iránt tanúsítani 
jónak látnak. Ok, a bölcsek, mainap tudatlanoknak, eszte-
leneknek tartják azokat, kik az olasz kormány forradalmi 
törekvéseiből józan észszel azon következtetést vonják ki, 
hogy az eddig elrabolt egyházi birtokokat a többi is kö-
vetni fogja és nem akarnak egy minden alapot nélkülöző 
állitásban megnyugodni ; de el fog jönni az idő, midőn az 
esztelenség bölcseségnek, az állitólagos bölcseség esztelen-
ségnek fog a valóságban feltűnni, a mit sok liberalis-minis-
terialis széknek, — még ha külügyi is — összeomlása fog kö-
vetni és akkor majd lesz elég idő Terebesen vagy máshol is 
annak mély eszű combinálhatására, mikép lehetett volna a 
conservativ-forradalmi kormány fogalmát gyakorlatilag életbe 
léptetni. © 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Miért irok 
én a cultusminister urnák szóban forgó köriratáról ? . . . a 
válasz igen könnyű és közel fekvő : irok róla, mert ámbár 
a ministernek kedélyes intentióit eléggé méltányolom, azért 
amaz álláspontját még sem fogadom el, mely a köriratnak 
azon szavaiban leli kifejezését, miszerint ö : „nem azt nézi, 
váljon felekezeti vagy felekezetnélküli-e az iskola, hanem 
csak azt, hogy jó-e ? ;" — továbbá, mert nem helyeselhetem 
azon optimismust, melylyel a helyzetet, a népiskolák kérdé-
sének eddigi tárgyalását s továbbfejlődését tekinti, s végre, 
mert eddigi tapasztalatainkból okulva, meg vagyok győ-
ződve arról, hogy minden egyes mozzanat, mely a hitfele-
kezeti ügyek terén a kormánytól s annak hűséges segédjei-
től ered, bármily ártatlan képű legyen is, csak egy további 
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húzás azon sakk-játszmában, melynek czélja az, hogy mi 
tétessünk „matt"-tá ; hogy tehát a nevezettek e téren sem-
mit sem tesznek ok nélkül. 

Hogy fellépésemnek oka, főleg emez utóbbi tekintet-
ben nem csupán csak bizonyos alaptalan vagy túlságos aggá-
lyokban keresendő, — ámbár az mindazonáltal nem foglal 
magában semmi bizalmatlanságot Trefortnak őszintesége 
iránt, — azt amaz enfant terrible is bizonyitja, mely legott 
a köriratnak közzététele után szavát a „P. Napló"-ban hal-
latta. A kormánynak eme hűséges- viszhangja ugy üdvözli a 
köriratot, mint „határozott lépést a népoktatási törvény sike-
res végrehajtása felé, mire annál nagyobb szükségünk volt, 
minthogy e törvény amugyis nagy kímélettel bánik a fele-
kezeti féltékenységgel s e kímélet nem egyszer gyakorolta-
tott már a kellő mérven tul, s a népoktatás érzékeny ká-
rára." Ezen szemlátomást mélyebben beavatott egyéniségnek 
egyik további indiscretiója aztán arra nézve is szolgál ne-
künk felvilágosítással, minő leend ama jövő, melynek képe 
az ő, már mint prófétának szemei előtt elvonul. Sajnálja 
ugyanis, hogy azon erőlködések, melyek eddig a felekezeti 
iskoláknak fenntartása czéljából tétettek, „megvonják az 
anyagi eszközöket a tulajdonképi egyházi oktatás s a huma-
nitárius intézményektől, a melyekre az egy l ikaknak mégis 
csak előbb utóbb szoritkozuiok kell. De mig az üdvös mun-
kafelosztásnak ezen idéje megérkezett — mondja ugyan-e 
vigyázatlan szószaporitó — addig minden egyházközség ves-
sen számot anyagi erejével, és vagy uj áldozatokat hozzon 
— az ő nézetök szerint ; a vallás, a mi nézetünk szerint a ^ 
népoktatás oltarára, vagy pedig az állam gondjaira bizza az 
oktatást". („P. Napló" 59. sz. márcz. 12-én.) 

Kik azok a felvilágosodottak, kik a népoktatás oltá-
rát ismerik, de a hitnek oltárát nem ; azt, fájdalom, nagyonis 
jól tudjuk. Megvigasztal azonban bennünket e fiatal leven-
tének azon vallomása, hogy az egyházi községek ez idő sze-
rint még nem vesznek részt e bálványimádásban. 

Távol legyen tőlem, hogy ilyféle, oktondi szószaporí-
tás miatt feljajduljak : ,a hasa veszélyben van.1 De az óva-
tosság soha sem felesleges, s a sakk-játékban szükséges, 
hogy az ember még a legigénytelenebbnek látszó pion-hu-
zásra is figyeljen. 

Egy perczig sem kételkedem rajta, hogy a minister a 
legjobb szándékkal bocsátá ki köriratát : de nincs módjában 
megakadályozni, hogy szövetségesei félre ne magyarázzák 
azt, hogy ujolagos súrlódásoknak kutforrásává ne tegyék, 
mely esetben aztán maga sem tudja, hogy hova és meddig 
fogják őt barátai tólni. Mert hol van manap az az állam-
férfi, ki amaz illusióban ringathatná magát, hogy ő maga 
több mint egy eszköz azon láthatlan hatalom kezében, a 
melynek elég oka van, az egyház legelkeseredettebb ellen-
ségének lenni. 

De elég ennyi ezen sötét hatalomról, melynek titkaiba 
én, Isten tudja, hogy nem vagyok beavatva ; de a melynek 
vészes működését érzük és észreveszszük, a mint érzük a 
földrengést és áldozatává is lehetünk, anélkül, hogy a föld 
gyomrában zajló elemeket valaha láttuk volna. Visszatérek 
Trefort köriratához, mely az imént szemeim előtt elvonult 
kép mellett valóban békés alakot ölt, s minden bizonynyal 
ily szándékkal Íratott is, annak daczára, hogy a „P. N."-ban 

napvilágot látott commentárja nem csekély hajlamot mutat 
ugyanazt az ellenkező törekvéseknek egyik nyilvánulatául 
bemutatni, s annakjeiéül, hogy ez oldalról is ujolagos vihar 
keletkezőben van ; — a miért is igen kívánatosnak tarta-
nám, ha a minister eme commentárt meghazudtolná. 

Addig is magának a köriratnak .részleteibe bocsátko-
zom, s pedig azért, mert ezeknek tárgyalása nem egy kitűnő 
alkalmat szolgáltat nekünk a népoktatás főfontosságu kér-
dése, s azon helyzet feletti tájékoztatásra, melyben jelenleg 
vagyunk. (Folyt, köv.) 

Esztergom. N a g y h é t i sz. g y a k o r l a t o k . A 
lelki élet igen "gyakran lőn már összehasonlítva az égő tűz-
zel és igen helyesen. Valamint a tűz lángjai folytonos táp-
szert kivánnak, s annál élénkebben lobognak, mennél bő-
vebben éri azokat a szabad lég fuvalma ; ép ugy a lélek 
benső élete is annál virágzóbb, annál gyümölcsözőbb leend, 
mennél szabadabb járást nyert abban a megszentelő malaszt 
fuvalma, s mennél bővebb adagokban szolgáltatnak ki szá-
mára a lelket éltető tápszerek, t. i. az ima és sz. elmélkedés. 
Es habár az évnek minden szakai alkalmasak az imára, és 
nincs hely a föld kerekségén, hol a lélek pillanatra mintegy 
lerázva magáról a test szolga-bilincseit, szabadon fel ne 
emelkedhetnék teremtőjéhez, s az örök és változhatlan igaz-
ságok látásából ne meríthetne uj erőt és fényt, uj vigaszt és 
emelkedettséget ; mindazonáltal kiválóan alkalmasak ezen 
lelki megujulásra azon napok, melyek megváltásunk titkai-
nak emléke által kiválólag megszentelvék, midőn a föld, 
mennyei titkok ünnepelése folytán, mintegy közelebb hoza-
tik az éghez s a kegyelmes ég, javainak bő közlésével mint-
egy elárasztja a földet. 

Ezen alkalmatos időt, az üdv e kiválasztott napjait 
kegyelmes főpásztorunk, a főméltóságu lierczegprimás atyai 
gondoskodása folytán mi is szerencsések voltunk lelkünk 
megújulására fordithatni. Nilles Miklós, jézustársaságbeli 
atya, O Herczegsége által meghiva, tartotta a főszékesegyházi 
káptalan kápolnájában hétfőn, kedden és szerdán a főt. fő-
káptalan és a városi világi papság részére a szokásos nagy-
heti szent gyakorlatokat. A lelki öröm és vigasztalódások 
boldog napjai voltak ezek, midőn az Ur a szeretet hangján 
szólott sziveinkhez, majd feddve, majd vigasztalva, majd 
erősitve, felvilágosítva, kitartás és állhatatosságra buzdítva. 
Áldott legyen érte Istennek szent neve ! 

Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy a szent gya-
korlatokban maga O Herczegsége is részt vett, s magas pél-
dájával ösztönözte buzgalmunkat, edzette kitartásunkat. A 
szent elmélkedések tárgyai szent Ignácz lelki gyakorlatai-
ból vétettek s egy bevezető szent beszéd után, melyben kivált 
az idő és hely körülményeiből (nagyhét, megváltásunk tit-
kainak ünnepelése — a főszékesegyháznak múltja, érdemei 
és szentei) rendkívüli bizalomra serkentettünk Isten i r á n t r 

Következtek előkészületül jó szent gyónásra a pokolbeli kinok 
gyötrelmeiről, s a jól végzett gyónás gyümölcseinek megérle-
lése tekintetéből, a halálról szóló szent elmélkedések, melyek 
szép tanúságot tettek a szent gyakorlatokat adó atya alapos 
asceticus képzettsége, egyházjogtani jártassága, s a papi 
életet minden viszonyaiban ismerő s helyesen mérlegelő 
sokoldalúságáról. Confirma hoc Deus, quod operatus es in 
nobis ! Sajó. 
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H é c s . A n d r á s y g r ó f n a k o l a s z p o l i t i k á j a . 
(Folyt.) „Andrásy grófnak ezen félhivatalos manoeuvre-jei 
csak arra valók, hogy egy talán nemsokára bekövetkezendő" 
külügyi fordulatot masquirozzanak" — igy végzők múltkori 
tudósításunkat, azaz : Andrásy gróf okozza Liechtenstein 
herczeget oly csinyért, melyet már régóta tervez, valamint 
a farkas is okozta a bárányt, minthogy ez előtte a különben 
tiszta pataknak vizét felzavarná. 

Bizonyitsuk be ezt. 
Emiitettük múltkor, hogy Liechtenstein herczeg ellen 

nem csak az itteni „Fremdenblatt", hanem a prágai „Bohe-
mia": is pai'ancsoltatott a csatarendbe; lássuk immár, mit 
mond az utóbbi. 

„Azon szózat, melyet egy nemzetközi, katholikus kül-
döttség e napokban Liechtenstein herczeg által vatikáni 
fogoly1"-hoz intézett, e párt czéljainak s a pápa ügyének 
minden bizonynyal sokkal többet ártott, mint használt, 
Ausztriát pedig megfosztotta azon lehetőségtől, közvetitő 
befolyását az olasz kormány és a Vatikán közt ezentúl is 
érvényesíthetni. A hivatalos Ausztria ezek után egyetlen 
egy szót sem koczkáztathat, de nem is szabad neki kocz-
káztatnia oly ügyben, melynek megpenditése által azon ve-
szélynek tenné ki magát, ugyanazon érzékenységet ismét 
felkelteni, melyet ama tapintatlan kifakádások egyenesen 
provocáltak". 

E szavakban minden téves és hamis, még azon felte-
vés is, melyből a félhivatalos czikk kiindul, midőn azt hiszi, 
hogy Rómában szükségét érzik annak, mit ők „Ausztria 
közvetitő befolyásá"-nak neveznek. Ez egy alaptalan illu-
sio, képzelődés, melyből jó lenne, minél előbb kibontakozni 
Bécsben. A katholikus világ igen jól tudja, hogy Rómában 
senki sincs, aki közvetitő szolgálatokat várna vagy kérne a 
Vatikán és a Quirinál, az igazság és a tévely, az erény és a 
gazság közt. Nem, IX. Pius nem követel közvetítést, hanem 
azt követeli, hogy fiai védelmezzék atyjukat. Ha elsőszülött 
fiai, a királyok, e megtiszteltetést visszautasitják, s e köte-
lesség telj esi tésétől lemondanak, akkor a fiatalabb nemze-
dék, a népek foglalandják el amazoknak helyét ; IX. Pius a 
népekre fog támaszkodni, ha a fejedelmek csakugyan cser-
ben hagyják őt. A „Bohemiá"-nak képzelődései tehát tel-
jességgel alaptalinok. 

Nézzük immár — folytatja a „Genfer Corresp.", — 
mi az, mit Liechtenstein herczegnek szemére vetnek. Vétke 
állitólag abban áll, hogy a Pápa előtt valami feliratot olva-
sott fel. Ennek tartalmával behatóbban foglalkoznunk, tel-
jességgel felesleges munka lenne, minthogy azt manap már 
mindenki ismeri, s ennélfogva mindenki tudja is, mit kell-
jen azon fizetett tollaknak dühös kifakadásairól tartani, me-
lyek nap nap mellett az udvaroknak s a páholynak hízeleg-
nek, a épannyiszor mérges tentájokat mindazokra öntik ki, 
kik nem ugy, mint ök, az udvarok és a páholy előtt porba 
hullanak. Igy tehát röviden csak annyit mondunk, hogy 
Liechtenstein berezeg a kérdéses feliratot a Vatikánban 
olvasta fel; azaz magának a Quirinálnak jogifictiója szerint 
oly palotában, melyben a pápa még ma is független, souve-
rain fejedelem ; az ősrégi nép- s a katholikus jog szerint oly 
államnak fővárosában, melynek egyedüli, törvényes feje-
delme még ma is csak IX. Pius. Akár az u. n. garantia-tör-

vényre tetszik tehát hivatkozni, akár a jog és igazság elé-
vülhetlen elveire, melyeket a piemonti bombáknak százai 
sem fognak eltörülni soha ; — tény, hogy a herczeg, midőn 
a feliratot felolvasta, neutrális téren állott, és souverain feje-
delemhez, annak saját palotájában szólt. Már most hol van 
Európában, sőt az egész világban souverain, a ki megen-
gedné, hogy a legelső jött-ment, a kinek ugy tetszik, ellen-
őrizze mindazt, mit hivei, saját palotájában, ő hozzá szól-
nak ? E felett csak ő maga itél, másnak nincs semmi köze 
hozzá. S nem különös-e, ha egy katholikus kormány most 
azért vonakodnék a pápa személyében az elnyomott igaz-
ságnak, a megsértett fejedelmi méltóságnak, valamennyi 
koronás főnek tagadásba vett, megvetett tekintélyének, s a 
katholikus világ, galádul arczul csapott, szent jogának, sőt 
tegyük hozzá : ha vonakodnék az üldözött hitnek védelmére 
kelni, csak azért, mert osztrák állampolgár a pápa palotá-
jában oly szót ejtett, mely nem tetszik az erőszakos elnyo-
mónak, az üldözőnek, a rablónak ? 

Ez ürügy, arra számitva, hogy a könnyen hivőket 
tévútra vezesse. Azonban ne maradjunk a dolgok felületén, 
hanem kutassuk tovább, mi birhatja rá Andrásy grófot, 
hogy ilyeneket Írasson magáról ? (Vége köv.) 

lióma. A r e n d f ő n ö k i h á z a k k é r d é s e és a 
m i n i s t e r - k r i z i s immár néhány hónap ótá, úgyszól-
ván karöltve já r nálunk ; sőt a kormányválságról szállongó 
hirek legújabban mindinkább nagyobb consistentiát, szaba-
tosb alakot nyernek, nem mintha egyik, másik, vagy talán 
épenséggel valamennyi minister csakugyan le szándékoznék 
lépni, hanem szemlátomást csak azért, hogy a kormánynak 
módja legyen Europa előtt ekként excusálhatnia magát: 
„Látjátok mennyi erélylyel ragaszkodtunk a mi conserva-
tiv álláspontunkhoz, még tárczakérdést is csináltunk belőle ; 
nem tehetünk róla, ha mind ezek daczára a parlament más-
ként határozott ez ügyben. Mi nekünk most a népképvise-
let akarata előtt meg kell hajolnunk — s ezzel punctum !" 

A dolog tehát ugy áll, hogy a kormány nyilvánosan 
„conservativ" elveket vall, kéz alatt pedig a legradikalisabb 
tettekre, clZclZ â legarczátlanabb erőszakoskodásokra „kény-
szerítteti" magát az egyház ellen ; mert, hogy még azon 
esetben se kelljen lelépnie, ha a parlament az ő „conservativ" 
álláspontját, mint előrelátható, visszautasítja; arról már 
gondoskodva van, ha másként nem, ugy azáltal, hogy szük-
ség esetén majd csak találkozik egyik másik diplomata, ki 
igy szól Lanzához : „az Istenért, le ne lépjenek, hiszen önök 
után a veres köztársaság következik . . . ", s ime, hogy „a 
társadalmat megmentse", zsebre rakja a ministerium az előre 
megrendelt parlamenti „vereséget", s megmarad. 

íme egy komédia ! De hogy annak egyes részleteit 
elemezzük, mondjuk el, hogy Visconti-Venosta az, ki leg-
hangosabban hirdeti, miszerint nem sokára beadja dimissió-
ját , s pedig egyedül a rendfőnöki házak miatt. Tudnivaló, 
hogy az alsóház az egész dolgot egy héttagú bizottságnak 
adta át, a mely ismét Restelli képviselőt választotta elő-
adóvá. Ennek jelentése immár elkészülvén kitűnt, hogy ez a 
ministerium javaslatától több lényeges pontban igen teteme-
sen eltér; mert Restelli természetesen inkább az őtmegbizott 
alsóház, mint a kormány óhajtásainak kivánt eleget tenni, 
miből kitűnik, hogy ez utóbbi és a parlament közt ezen ügyre 
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nézve, legalább látszólagosan igen nagy nézetkülönbség 
uralkodik. 

Ez az, mi a külügyért egyelőre igen ,kényes' helyzetbe 
hozta, a mennyiben ő az, ki a maga idején épen a generala-
tusi házakra vonotkozólag eléggé szabatos Ígéreteket tőn a 
hatalmaknak, melyeket most nem teljesíthetvén, vissza kei-
lend lépnie ; csakhogy a katholikus ügy ezzel nem nyert 
semmit. Sőt Viscontinak visszalépése is csak komédia, melyet 
a minister épen a radicalisok érdekében és megbízásából 
játszik el. Mert valamint eddig üres Ígéretei által a diplo-
matiát elaltatta, miáltal az olasz radicalismus tökéletesen 
szabad kezet nyert, ugy most visszalépése által ismét csak a 
bölcs diplomatiának száját tömi be ; mert immár vállvonitva 
ezeket mondhatja az őt netalán interpellálóknak : „Uraim, 
én adott ígéreteimnek áldozatául esem ; mit fog majd tenni 
az én utódom, arról én nem felelhetek" utódja pedig, 
kit nem köt semmiféle ,ígéret' majd felforgat mindent, anél-
kül, hogy a diplomatia csak egy szót is szólhatna ; mert ha 
nincs^bátorsága azon szempontból védeni a katholikus érde-
keket, mert katholikus érdekek ; hanem ha azoknak üdvét 
egy Viscontinak Ígéreteitől tette függővé, akkor bele kell 

.nyugodnia, ha ez utóbbi a parlamentaris fictió alapján meg-
mutatja neki, miszerint ő, a mit tehetett, tett, s most., mivel 
igéretét meg nem tarthatja, lelép. Az egész komédiának vége 
tehát az, hogy Olaszországnak más nevü külügyministere 
lesz, mi pedig, a katholikusok azért is rá vagyunk szedve, s 
a liberalismus ismét egyszer győzött ! 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt voyi Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

Hallott-e a gróf ur valamit, nem mondom a régi szer-
zetesekről, mert e végből még egész könyveket is el kellett 
volna olvasni, mi nem látszik meg rajta, de azokról a gyű-
lölt jezsuitákról, kiket a gr. ur által annyira kegyelt Bis-
marck a modern civilisatio érdekében száműzött, kiknek jó 
része Austráliába vándorolt ? Borzadjon meg, mert minden 
egyes jezsuitáról azt állítjuk, hogy azok egyenkint ugyan-
annyi civilisatorok és pedig olyanok, kik nem holmi össze-
férczelt, botránykereső, rágalmi röpiratok által, hanem saját 
életök árán készek a civilisatiót terjeszteni. Ez az az önér-
dek, azon hatalmi törekvés, azon terrorismus, szóval azon 
nagyravágyó kaszt-igény, mely mindenütt csak a pápaság 
javát hajhászsza és nem a népét. Ezen dicsőséget vagy 
nagyravágyást irigyli a gróf u r a pápaságtól? Lépjen he-
lyébe, áldozza fel kék vérét és akkor csakugyan elhiszszük, 
hogy nemcsak piszkolódni és rágalmazni, de tenni is tud. 
Hanem természetesen az ilyen sajátszerű nagyravágyáshoz, 
hol az embernek a fejét is betörhetik, meg is nyúzkatják, 
vagy elevenen megsüthetik, sajátszerű bátorság is kell, mi-
nél sokkal kényelmesebb dolog, ha nem tiszteségesebb is, 
grófi tollal (— ha ugyan azzal — ? . . . . ) neki menni 

védtelennek, mert ez nem teszi koczkára a finom grófi 
csontokat. 

Nem szándékunk azt állitani, hogy az Európában lé-
tező civilisatiót mi magunk, minden más tényezők közremű-
ködése nélkül alapítottuk volna meg, de hogy a keresztény-
ség tanitása által mi vetettük meg annak alapját, mi táplál-
tuk, és a mennyiben az ma még keresztény, mi tartjuk fel 
csekély számú, nagylelkű világiak közreműködésével, azt 
csak az tagadhatja, ki, mint a gr. ur, szenvedélytől elvakul-
tan elveszítette minden érzékét az igazság és józan ítélet 
iránt. Vagy a civilisatio előmozdítására többet tettek volna 
a középkori rabló-lovagok, kik között az első kelyet, grófok 
és herczegek foglalták el, mint a szegény szerzetes, ki kezé-
ben ekével tanította a népet a földmüvelésre ? A coelibatus 
és gyónás nem jobban mozdították volna-e elő az erkölcsi-
séget, mint azon főrangú uri emberek, kiknek igen gvakran 
igen kevés eszök, de annál több „nobles passions"-ai van-
nak ? a V agyonbiztosság, az emberi méltóság iránt nagyobb 
tiszteletet éreztek volna a föld nagyjai, kik telhetetlen hír-
vágyuk kielégítésére templomainkat, zárdáinkat százszor is 
kirabolták, felgyújtották s azt, mit a pápaság a művelődés 
érdekében oly határtalan áldozattal létesített, megsemmisít-
tették, embertársaik kínzásában gyönyörüket lelték? A tu-
domány és felvilágosodás zászlaját azok vitték volna jobban 
elő, kik előtt megvetés tárgyai voltak még azok is, kik tu-
dománynyal foglalkoztak, kik többre becsültek s kiknek 
késő, „méltóságos" unokái még ma is többre becsülnek, hogy 
mást ne említsünk, egy solymot vagy vadászebet, mint a 
világ összes könyvtárát ? Tisztelt gr. ur, hic labor, hoc opus, 
tessék csak egy kissé emlékezete lomtárából előkeresni ezen 
képeket, tessék csak visszagondolni az aristocratia viselt 
dolgaira és majd azt lesz kegyes találni, hogy saját házuk 
előtt oly nagy szemétdomb gyűlt össze, hogy nem lehet tőle 
látni és igy nagyon bajos megítélni, hogy mi történik a 
szomszéd házban. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A maltai lovagrendnek tagjai együttes feliratot in-

téztek a német püspöki karhoz, melyben hivatkozva a rend-
nek eme dicső jelszavára „in defensionem fidei" törhetlen 
ragaszkodásukról biztosítják, s azon meggyőződésöket feje-
zik ki, hogy e nehéz küzdelem szép diadallal fog végződni. 

— A franczia kormány alkudozásokat indított Rómá-
ban, a német határokon fekvő megyék uj circumscriptiója 
iránt. Bismarck kormánya ez alkudozásokban nem vévén 
részt, nehéz lesz ez ügyet tisztába hozni. 

— Frauenburgbau, Krementz püspöknek székhelyén, 
az ermelandi káptalan nagyprépostjának, Frenzel, félsz, püs-
pöknek halála által ezen hely megürülvén, Namszanowsz-
kyt, volt porosz tábori főpapot emlegetik utódjául. 

— A német katholikus nagygyűlésnek állandó bizott-
sága kérdést tett Münchenben : váljon lehetséges-e, hogy az 
ezidei nagygyűlés ott tartassék ? 

— Egy ujolagos pótválasztás alkalmával a düreni vá-
lasztókerületben Falk porosz cultusminister dr. Röckeratk, 
katholikus képviselő ellenében csúfos kisebbségben maradt. 
Ez is az időnek jele ! 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Kiegyezés a liberalismussal. — Körül-
tekintés a saját magunk táborában. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kiegyezés a liberalismussal. 
Eltekintve azon katholikusok töredékétől, kik 

nevükön kivül semmi egyébbel nem birnak, hogy 
a kath. egyház tagjaiul tar tassanak, mert testestül 
lelkestül már régen a liberalismus zsoldjában álla-
nak és készek elsőszülött jogaikat még egy tál len-
csénél is nyomorultabb népszerűségért feláldozni ; 
—• mondjuk, eltekintve e töredéktől, két i rányt 
szemlélhetünk sorainkban j e l e n t k e z n i , melyek, ám-
bár mindketten a kath. elvek zászlaja körül sora-
koznak, egymástól mégis annyiban különböznek, 
hogy az egyik alkudozhatni és véglegesen kiegyez-
kedhetni vél a liberalismussal és azért kész némely 
áldozatokat is hozni, hogy ezek árán, mintreményli 
„valamit" megmentsen ; a másik ellenben, tekintetbe 
véve az elvileges, ellentétes álláspontot és az ebből 
önkényt folyó következményeket, nemcsak tagadja 
ily kiegyezés lehetőségét, de a nevezett szempontok 
miat t , minden e czélra törekvő kisérletet is veszé-
lyesnek tart , ugy az egyházra, mint általában az 
összes társadalomra nézve. 

A tényekben is nyilvánuló és igy tagadhatat-
lanul létező két párt közötti nézet és eljáráskülönb-
ség eldöntését s az egyiknek a másik feletti helyes-
ségét legrövidebb uton megfejtheti ugyan a Sylla-
bus 80-ik elvetett tétele, mely igy szól : „Bomanus 
pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo 
et cum recenti civilitate sese reconciliare ac comportere;u  

mert mit a pápa nem tehet, azt bizonyára egy ka-
tholikus sem teheti; de daczára mindennek érde-
mesnek ta r t juk mégis egyházunk és az összes em-
beriség jólétének érdekében, eme különben kézzel-
fogható igazság bebizonyitásával foglalkozni, any-

nyival is inkább, mert e kérdés szoros összefüggés-
ben áll ama másikkal, váljon t. i. az emberiség 
folytonos já tékbábja és végre rabszolgája legyen-e 
a liberalismusnak ? vagy pedig felszabadítva magát 
rablánczai közül, a keresztény s ember szabadságát 
élvezze? I t t egyezkedni annyit jelent, mint a rab-
szolgaság szerződés-levelét aláirni, ellene küzdeni 
pedig annyi t , mint a liberalismus reményeit- szét-
tépni és magát a kereszténységet, eszméinek hatá-
sát, hogy ugy mondjuk : biztositani. 

Az egyezkedés lényegét képezi az ellenfél jo-
gainak, jogosultságának elismerése, ez az első lé-
pés, mely alkudozáshoz vezet. Hol e jogosultság el-
ismerése h i á n y z i k , ott a z e g y e z k e d é s minden ut ja , 
minden reménye el van zárva. Vegyük a liberalis-
must. Az egyház 2000 éven keresztül hirdeti isteni 
tanait ; isteni küldetésének, természetfeletti igazsá-
gainak öntudatában, rendületlenül működik, hogy 
elveinek alapján a társadalmat rendeltetésének ma-
gaslatára felemelje ; hiszi, hogy a természeti rend 
felett egy másik rend létezik, melyet Isten a ke-
reszténységben és a kereszténység által alapított ; 
vall ja, hogy e rend terjesztésével, áldásainak köz-
lésével Isten által ő van megbízva ; szóval az egy-
ház mindenhol mint fensőbb hatalommal felruhá-
zott tényező jelenik meg, ez irányban és ezen ha-
talommal tanit, oktat és buzdit az egész földke-
rekségen. 

Ugyanezt találjuk-e fel a liberalismusban, hogy 
vele egyezkedni kezdjünk? vagy van-e csak legtá-
volabbról is hasonlat vagy egyenlőség a libera-
lismus és az egyház tanai között? E g y alapon álla-
nak-e és Ugyanaz adott-e léteta liberalismusnak, aki 
az egyháznak? czéljai ugyanazonosak-e az egy-
házéival ? . . . . Mind oly kérdések ezek, melyekre a 
tagadó felelet kimaradhatlan. 

A liberalismus tagadása minden természetfe-
lettinek, homlokegyenes ellentéte az egyháznak és 
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igy a természetfeletti Ilit- és tanainak megsemmisí-
tését czélzó i rány az, mi tevékenységének rugóját 
képezi. Oktat, tanit ő is, de valamint kiindulási 
pontját az emberi elme képezi, ugy mindent csak 
arra visz vissza, az emberi elmében talál ja fel egye-
dül az igazság forrását, azt tolja fel egyedüli csal-
hatat lan biróul és mindent elvet, mit elméjével fel 
nem fog. Amit tanit és hirdet nem positiv tételekben 
foglalható össze, mert ujat nem alkot, hanem azt, 
ami létezik tagadja. Midőn vizsgál, czélja nem az, 
hogy az igazságról meggyőződjék, hanem inkább 
oly okok után fürkész, melyek az igazság tagadá-
sában megerősitsék, miért jogosan szemfényvesz-
tésnek, valóságos hazugságnak lehet nevezni, va-
lahányszor a nagy tömeg elámitására önmagát, mint 
az igazság képviselőjét, vagy legalább mint az 
igazság őszinte keresőjét bemutatja. 

Azon általános corruptiónál fogva, mely fel-
adatának végczélját képezi, nem létezik tér, melyre 
vészthozó működését ki ne terjesztené. A vallás, 
a társadalom, a politika, a tudomány, a művészet, 
egyik sem maradt ment e mételytől, mindannyi meg 
van fertőztetve ezen már többé nem részletes, ha-
nem általános i rányú haeresis által. Természetes 
dolog, h o g y mivel a vallás az, mely az ember egész 
életét á that ja , minden viszonyainak i r á n y á t meg-

szabja, e téren igyekezett mindenekelőtt állást fog-
lalni. Hogy czélját, a hit megingatását elérhesse, 
vizsgálódása körébe vonta a sz. könyveket ; nem 
tagadta ugyan kezdetben határozottan azok hite-
lességét, mert az veszélyes lett volna, hanem szeré-
nyen csak kételyeit fejezte ki felettök ; nem mondta, 
hogy valóban léteznek azokban ellenmondások, ha-
nem kétszinűleg csak aggodalmait fejezte k i : hogy 
há t , ha mégis lennének? nem állította, hogy tételei 
összeütközésben vannak a természettudományokkal, 
hanem a természettudományt vezette észrevétlenül 
oly i rányban, hogy később ezen összeütközést mint 
szerinte minden kételyen felül álló igazságot lehes-
sen felmutatni ; nem állította a csudák lehetetlen-
ségét, hanem igyekezett azokat természetes módon 
megmagyarázni, stb. stb. Mindez elég volt kezdet-
ben a hit megingatására, a vallás terén a kétely 
magva el volt vetve, a gyümölcs, a következmény 
önmagától fejlődött tovább, jött a materialismus, 
az atheismus, s végre az „ó-katholicismus" neve alatt 
ismeretes u j haeresis. 

A vallás igazságai iránti hitet megingatni az 
emberiségben annyit jelent, mint elvenni alóla az 
alapot, melyen biztosan áll, vagy elvenni kezéből a 

támpontot, melynek segélyével önmagát fenntar-
tani képes ; ezért fejlődtek vészes irányban társa-
dalmi kérdéseink, mióta a liberalismusnak sikerült 
az emberiségben a vallás igazságai iránti hitet meg-
ingatni. A munkás-kérdés is emiatt lett oly élessé, 
hogy a naponkint olvasható munkabeszüntetések 
már magára az iparra nézve kezdenek fenyegetőkké 
válni, sőt a communismus és az internationale ma-
gát a társadalmat fenyegetik veszélylyel, mint 
ennek csak nem régen a párisi vérnapok alat t 
szemtanúi voltunk. Ez a liberalismus a társadalom-
ban, nem is emlitve, hogy az erkölcsöknek lazulása 
is már azon fokát érte el ő általa, midőn a szemte-
lenség lesz egyedül felhatalmazva, hogy köztérein-
ket elfoglalja, a becsületességet szemében kigú-
nyolja és négy fal közötti életre kényszeritse. Té-
nyek kellenek bizonyitékul? a napi sajtó bőven 
registrálja. 

Ha a politikai üzelmeket tekint jük, i t t már a 
liberalismus fénykorát éli, e térről az igazság és 
becsületesség iránti minden érzéket leszorítva ta-
lálunk. Úgynevezett diplomaták körében valakit 
állításának hazugvolta felől meggyőzni, ma csak 
keserű gunymosolyt és szánakozó lenézést von 
maga után, hiszen az együgyüségnek netovábbja, 
azt képiclui mai nap, hogy diplomata valaha iga-
zat mond. Miért nevettek legközelebb az európai 
diplomaták coryphaeusának, Bismarcknak szemébe, 
midőn a berlini parlamentben azt állította, hogy 
hivatalosan sohasem hazudott ? nem azt mutatja-e 
e tény fényesen, hogy a liberális diplomaták, meny-
nyire lejárták hitelüket ? A sz. háromság nevében 
irott szerződések ma csak arra valók, hogy legyen, 
mivel nyilvánvalóvá tenni a hitszegést és kigúnyolni 
a vallás sarkalatos tételét, a szövetségi biztositások 
nem egyebek, mint a hűtlenség kiáltó tanúi, a di-
plomatiai sürgönyváltások, értekezések, a hazug-
ság fegyverei, az ámitás és csalás finomabb nemei. 
Mikor jött mindez divatba, kik űzik szemérem nél-
kül e gaz já tékot? dixeris „liberalem" hominem, di-
xeris omne malum. (Folyt, köv.) 

Körültekintés a saját magunk táborában, 
m . 

A mily világosaknak látszanak az eddig fejtegetett 
elvek, mig hitbeli igazságokról van szó, époly gyakran tör-
ténik, hogy publicistáink azokat végkép elfeledni látszanak, 
mihelyt az egyházpolitikai kérdések terére lépnek. Pedig 
nem sok okoskodás kell hozzá, hogy bebizonyitsuk, misze-
rint ezen elvek az emiitett téren is teljes érvényt követelnek 
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magoknak, sőt szükséges, hogy azzal birjanak itt is. A mi 
t. i. az észnek életében az igazság, az az akarat életében a 
jog, az igazságosság ; — más szóval : az észnek kötelessége 
s a jól rendezett észnek egyedüli törekvése is, az igazságot 
keresni, s ka megtalálta, tiszteletben tartani ; hasonlólag 
pedig az akaratnak kötelessége, illetőleg főtörekvése, min-
denben a jogot, az igazságot tartani szem előtt. Továbbá 
pedig époly világos, mint kétségbevonbatlan elv, bogy a jog 
s az igazság közt benső, szoros, lényeges összefüggés van, 
ugy, bogy minden jog csak az igazságnak egyik másik con-
sequentiája, eorollariuma, érvényesülése, valamint másrészt 
minden jogtalanság, minden igazságtalanság utóvégre is csak 
az igazságból vont, valami helytelen következtetésen, vagy 
a helyesnek tagadásán alapszik. 

De épugy alapszik gyakorlati életünk is az örök igaz-
ságon, mint valami megrendithetlen fundamentumon. S mi-
vel az élet, azaz összes társadalmi szokásaink s jogaink össz-
lete a történeti fejlődés utján lett azzá a mi ma, jóval előbb 
mintsem az utána sántikáló elméletnek szőrszálhasogatásai 
megszülemlettek volna ; azért szükséges, sőt kell, hogy min-
den elmélet a történeti, tényleg fennálló jogot tisztelje s 
sérthetlennek tekintse. S ebben áll jelenkori „haladás"-unk-
nak egyik főhibája, hogy az elméletileg kigondolt, talán — 
de csakis talán — jobb (?) rendet, per fas et nefas rá akarja 
erőszakolni ama régi rendre, mely jogosan és törvényesen 
fennáll, melynek védelmére századok sőt évezredek kelnek. 
Ebben hibázik az újkor. Magában véve nem lehet kifogá-
sunk az ellen, ha a haladó kor tettleg elavult viszonyokat 
eltörülni, másokon pedig javitani akar ; de itt észszprüen 
mindig két mozzanatra kellene tekintettel lenni : először : 
igazán jobb-e, hasznosb-e, a mit kigondoltunk; s másodszor; 
melyik a helyes, a megfelelő, az igazságos modor ezen javí-
tásoknak meghonosítására ? 

íme két fundamentális kérdés, melyekre nézve a ka-
tholikus publicistának, nézetem szerint — bocsássa meg, t. 
szerkesztő ur, hogy laikus létemre oktatni merem önöket — 
tisztában kellene lennie önnönmagával. Az első az : mily vi-
szonyban állanak az ujabbkori elméletek a jog és igazság-
hoz : a második ez : mily uton s módon lehet és szabad a 
valóban helyeseket gyakorlatilag érvényesíteni ? 

Mind a két kérdés olyan, hogy a katholikus Írónak 
nem szabad azokban csak egy hajszálnyira is eltérni az 
igazságtól. Az elsőre nézve a Syllabus az, mely eléggé sza-
batosan kijelölte azon határakat, melyeket a kath. írónak 
nem szabad túllépnie soha. A másodikra nézve a történeti 
jog szolgáltatja azon zsinórmértéket, mely mint tényleg s 
egyedül fennálló, iránytadó kell, hogy legyen előtte. Ha 
aztán ezzel sz. Pálnak amaz elvét is összeköttetésbe hozza, 
miszerint minden fennálló hatalom istentől vagyon, — mely 
a katholikus világnézlet szerint kizár minden forradalmi 
törekvést a nyugodt birtokban levő tényleges hatalmak ellen, 
anélkül hogy a jogi kérdést érintene, — akkor azt hiszem, 
hogy tisztán politikai, valamint egyház-politikai kérdések-
ben a kath. párt, ott a hol t. i. ilyen párt létezik, nem igen 
leend azon kényszerhelyzetben, hogy saját tollait desavouálni 
kelljen. 

Ha azonban e kérdésekben egy soi-disant katholikus 
iró saját alanyi nézeteit tolja előtérbe s igy aztán könyvében 

vagy lapjában ama bizonyos, ismeretes, absolutisticus vagy 
democratizáló phrázisoknak hódol ; akkor nézetem szerint, a 
katholikus párt annál inkább kénytelen és köteles az ilyen 
Íróval való minden azonosítás ellen tiltakozni, minthogy tud-
juk, hogy az állam manap keresve keresi az alkalmat s ü r -
ügyet az egyháznak megtámadására; s hogy legnagyobb 
baja épen az, hogy okos okot eleddig még a legfurfangosabb 
államférfiaknak sem sikerült felfedezniök 

(Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , april 21. K é z z e l f o g h a t ó t a n á c s . Ha va-

laki kételkedett volna ez ideig a liberalismus czélja felől, 
annak, ha még van eszköz, a mely segithet rajta, könnyen 
felnyithatja szemét azon tanács, melyet a „Pester Lloyd" az 
államoknak ad, a pápa bekövetkezhető halálának esetére. 
Szerinte az államok feladata a jövő pápaválasztás alkalmá-
val nem abban áll, hogy befolyásuk érvényesitéseért nagyon 
aggódjanak ; mert úgyis nagyon könnyen megmutathatnák 
nekik, hogy merre van az ajtó. Ezt a mi hitünk szerint is 
igen bölcsen véli a „Ll." mert, kérem szépen, mi közük van 
a felekezetlen államoknak a pápaválasztáshoz ? — ők meg-
szűntek lenni azok, a mik voltak, és igy önkényt lemondot-
tak azon befolyásról is, melyet az egyház kegyelméből gya-
korolhattak a pápaválasztásnál akkor, mikor még sem a 
fejedelmeket nem fosztották meg czimök eme diszétől, hoax 

Isten ]a>.ant>lw>óhr,i" íuuauaii, sem ok magot nem mon-
dották még fel Istennek a szolgálatot. Ha az állam minden 
isteni befolyást kizár mai nap a kormányzatból, ugy az 
egyház méltán kizárhat minden illetéktelen emberi befo-
lyást, egyedül öt illető jogok gyakorlatánál. 

A „Li." tanácsa e végből azon bölcs liberalismusban 
culminál, hogy a jövő pápaválasztás nem nyújtván úgyis 
semmi kezességet az egyházi küzdelmek megakadályozha-
tására, félre kell tenni a „szabad egyház, szabad államban"-
féle elvet, mert ez nem nyújt kellő biztosítékot az államok-
nak a pápa óriási szellemi hatalma ellenében. Ma a josefi-
nismus az egyedüli eszköz, és pedig oly értelemben, hogy az 
állam előjogai, mint ezt a „Ll." különösen kiemeli, meg-
őriztessenek, mert hiában, az állam önmagánál nagyobbat 
nem ismerhet és nem is szabad neki ismernie. Ez, ugy vél-
jük, elég világosan van mondva, a liberalismus elérkezett-
nek látja az időt, hogy eddig viselt álarczát elvesse és meg-
mutassa, mikép néz ki valóságában ; láthatjuk, hogy undok, 
mint a sötétség, mert hazug ; eddig mindig szájában hor-
dozta a szabad egyház s szabad állam-féle elvet, de mivel 
most látja, hogy a szabadság az egyház éltető eleme, meg-
fosztani akarja attól, hiszen czélja az egyházat megfojtani. 

Világos e szándék már abból is, mert a josephinis-
must, és pedig nem csak oly módon, mint az még e század-
ban is gyakoroltatott, hanem az állam előjogai megőrzésé-
nek örve alatt, a legzsarnokibb módon követeli visszaállít-
tatni. A liberális szótár elég felvilágosítással szolgál a vég-
ből, hogy megértsük, mik képezik az állam előjogait; leg-
fényesebb példányul pedig magának a „LZ."-nak szavai 
szolgálnak, midőn azt állítja, hogy az állam önmagánál na-
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gyobbat sem nem ismerhet, sem ismernie nem szabad ; vagyis 
az állam egyedül mindenható ur, előtte kell mindenkinek 
térdet hajtani, és a ki ezt nem teszi, érezni fogja a minden-
ható állam kezének sulyját. Az a liberalismus előtt azután 
egyre megy, bárminő áron, bárminő uton is jusson végczél-
jához, ő uralkodni akar minden áron, ha vérfürdőkön, ha 
csak az egész társadalom romjain át is jut czéljához, az 
állam ma önmagát tartja végczélnak, mi végből minden 
egyéb alárendelt szereppel bir előtte. 

E tanács különben nem uj, nem is eredeti, mondhat-
juk, hogy csak copiája, majomszerü másolata annak, a mit 
a liberális Bismarck Németországban s a szövetségi tanácso-
sok Svájczban visznek végbe. Legfeljebb még azt lehetne 
felőle mondani, hogy biztatásul akar szolgálni a magyar 
liberalismusnak is, hogy megkezdett müvét : az egyház 
rabszolgai állapotának létesítését, csak folytassa bátran, 
tegyen félre ő is minden kíméletet, mert már itt az idő, mi-
dőn nem szükség titkolni többé semmit ; eddig, mig Bismarck 
ur nem fedezte a liberális bátorság hátát, eszélyesség volt 
hallgatni, nem lehetett feltárni a végczélt, mert a katholi-
kusok talán felébrednek vala tétetlenségükből, miáltal az 
ismeretes zsidó bátorságot visszavonulásra kényszex-itették 
volna, de most szövetségben Bismarckkal és a többi feleke-
zetekkel, nincsen mitől félni. 

Az eddigi eseményekből következtetve, épen nem lepne 
meg bennünket, ha a „£?." tanácsai liberális kormányunk-
nál nem találnának terméketlen földre, és igy el lehetünk 
készülve arra is, hogy a nálunk már jómérvü fejlődési pro-
cessusDan íevu » íwmvmmjra^ .^ , I-pv 7 pl fogha-
tóbb alakot ölteni s egész szörnyállapotában láthatóvá, de 
érezhetővé is lesz. Ki is fogna nálunk gátot vetni e modern 
pogány zsarnokság létesülésének, ki akadályozná meg azt, 
hogy az állam a kath. egyházat a legvadabb módon el ne 
nyomja? . . . Az államtól ezt nem várhatjuk, mert eddigi 
eljárásával épen azt bizonyította, miszerint nagyon is szivén 
fekszik, hogy bennünket oly korlátok közé szorítson, melyek 
között mozogni se legyünk képesek ; a protestáns, zsidó és 
más egyéb létező felekezetek egyedüli törekvését, csupa 
felebaráti szeretetből s türelemből, szintén a mi elnyomatá-
sunk képezi, s a katholikusok ? — ezek részint gyávaság, 
részint liberaliskodó hajlamból, vagy birkatürelemmel nézik, 
mikép szorítja egyházunkat a liberális „jogállam" mindig 
szűkebb és szűkebb térre, észre sem vévén, hogy ez egyene-
sen a polgári szabadságnak rovására történik ; sőt vannak, 
kik magok segítik is összehordani ama köveket, melyekből 
az államomnipotentiának bálványtemploma épül ; . . .. és igy 
készek volnánk mindazon elemekkel, melyek e nemes tanács 
létesülését megakadályozhatnák ugyan, de az adott viszo-
nyok között, váratlan segély nélkül megakadályozni tény-
leg nem fogják. 

Kajta tehát liberális állam, most még idő van, a jó (?) 
tanács megvan ; Izrael házából származott, hol jól szoktak 
számitani tudni ; nekünk csak egy óhajtásunk van azon 
esetre, ha a „Ll." czélja valóban eléretnek : lánczolják hozzá 
a „Ll." és minden liberális lap szerkesztőségét azon szobor-
hoz, melyet a mindenható állam jelképeül bizonyára fel fog-
nak állítani, hogy legyen, hol az újkor pogány áldozatát 
bemutatni ; ez nem fog nekik terhükre esni, mert a kit sze-

retünk, avval szívesen szoktunk együtt lenni ; — ott azután 
bemutathatja hódolatát teremtményének mindaddig, mig a 
valóban Mindenhatónak keze össze nem rombolja e mon-
strumot. -+-

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G - y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - é s T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Azon tanul-
mányok, melyeket Trefort minister a honi népiskolák ügye 
körül tett, oly eredményre vezettek, melynek himezetlen 
napfényre hozataláért nem is mondhatunk neki elég kö-
szönetet. 

„Schwarz auf Weiss" előttünk fekszik a ministernek 
abbeli panasza, hogy valamennyi hitfelekezet, kivétel nélkül, 
a legnagyobb aggodalmakkal, a legnagyobb bizalmatlanság-
gal utasítják vissza a kormánynak befolyását, melyről (mint 
Trefort hiszi) csak tévesen, félreértésből azt tételezik fel, hogy 
érvényesittetésének főczélját a felekezetnélküli közösisko-
lának a községekre való ráerőszakolása képezi. 

A hol ily aggodalmak uralkodnak, hol ily bizalmatlan-
ság, ily nyíltan kifejezett idegenkedés létezik a felekezet-
nélküli iskola iránt, ott igazi hithüség, igazi szeretet s ra-
gaszkodás virágzik az egyházhoz. Ezzel tehát be van bizo-
nyítva az, a mit mindig mondtunk, hogy t. i. a hitbeli dol-
gok körüli közömbösség és az egyházellenes cynismus csak 
bizonyos, per eminentiam felvilágosodottságot negélyző — s 
fájdalom még mindig hangadó körökre s ezeknek lármázó 
közlönyeire szorítkozik, mig a hívőknek túlnyomó száma, s 
a vidéki népesség kivétel nélkül, istenfélő és vallásos érzelmű. 

Ily elismerést, ily vallomást ministeri tollból csakugyan 
régen láttunk. Ezen leleplezés igen nagy dicséretére válik 
Trefort igazságszeretetének ; s ha már most azon helyzetben 
lennénk, hogy a köriratnak egész szövegében akár csak 
egyetlenegy helyes következtetést is tudnánk felmutatni, 
olyant, melyre a ministert ebbeli tanulságos tapasztalása 
hozta, akkor bölcseségét s ítéletének elfogulatlanságát is 
dicsérnők ; mire azonban, fájdalom, nem kínálkozik alkalom. 

(Folyt, köv.) 

Nagy- Várad, april 20. K ö z ö s i s le 01 a-ü g y. Egy 
igen érdekes eseményről kell a „Religio" szives olvasóit tu-
dósítanom, mely megérdemli, hogy nagyobb körben is isme-
retes legyen, legkivált azért, hogy tanuljunk mi is végre 
valamit, habár a példát ellenségeinktől kellene is venni, 
mert helyes marad az a közmondás, hogy „fas est etiam ab 
hoste doceri". 

Mikor a közösiskolás mania hazánkban is el kezdett 
terjedni, Nagy-Várad városának képviselő-testülete is jogo-
sítva érezte magát, különösen kath. iskoláink fölött, mintha 
az Csáky-szalmája lett volna, intézkedni a törvény világos 
szavai ellenére, és a kath. főelemi iskolát, melynek fenntar-
tásához évi csekély összeggel járult is, protestáns atyánkfiai 
szives közreműködése mellett el is közösítette. Hogy azon-
ban protestáns atyánkfiai elhárítsák fejük felöl azon vádat, 
mintha iskoláinkat csak irántunk való szeretetből (?), hogy 
felmentsenek t. i. bennünket a gondozástól, tették volna kö-
zössé, elhatározták ők is saját iskoláikat elközösiteni oly-
formán, hogy a mennyire emlékezünk, iskolai lakhelyisé-
geiket hat évre bérbe adták a városnak oly kikötéssel, hogy 
a város ezen idő alatt, mig az ő tőkepénzük szaporodik, él-
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vezheti ugyan a helyiségeket, de köteles az eddigi protes-
táns tanitókat megtartani, az iskolákat jó karba helyezni, a 
törvény értelmében felszerelni, és ha épen ők jónak látják, 
a bérlet letelte után a felekezetnek visszaszolgáltatni. Eddig 
tart a nagyváradi protestáns közös iskola rövid története. 

De ime mi történik ! Protestáns atyánkfiai már régen 
fészkelődnek, nagyon alkalmatlannak tartják ezt a közös 
csizmát, melyet ránk erőszakoltak s melyet önmagoknak na-
gyon is kényelmessé óhajtottak tenni. E fészkelődés végre 
csakugyan tényben is nyilatkozott, amennyiben Halász Jó-
zsef, ev. ref. fögondnok f. h. 6-án azon inditványt terjesz-
tette az egyháztanács elé, hogy a reformált egyházhoz tar-
tozó iskolai növendékek vétessenek ki a közös iskolából. 
Nagyon szerettem volna ft. ur lapja számára ezen inditványt 
egész terjedelmében megküldeni, de tartva tőle, hogy hosz-
szadalmassága miatt azt nem közölné, igyekezni fogok azt 
a mennyiben lehetséges, legalább bő kivonatban a követke-
zőkben előadni. 

Az inditvány, amint az máskép nem is lehet protestáns 
embernél, kezdetben azonnal arra utal, mikép akarták a fe-
jedelmek a protestantismust tűzzel vassal elnyomni, mert 
hát ez méhében rejti a politikai szabadságot is ; ezután kö-
vetkeznek természetesen Bocskay és Bethlen mindugyannyi 
vallási (?) szabadsághősök küzdelmei, kik csakugyan nem 
hiába ontották véröket, mert gyümölcsök a bécsi és linczi 
békekötés lett. E kivívott vallásszabadságot többször veszély 
fenyegette ugyan, de az utóvégre szerencsésen úgyannyira 
elhárittatott, hogy még a közösügyes szabadságot is a pro-
testánsoknak köszönhetjük ; csak mióta a protestáns világos-
ság elterjedt, „ismeri a fejedelem is embernek az embert", 
ezt másvallásu, kissé felvilágosult fők is elismerik, ezért a 
protestáns hitfeleink mindig féltékenyen őrködtek a felett, 
hogy tanintézeteikbe heterogen elemeknek s idegen befolyá-
soknak tér ne nyittassék. (Vége köv.) 

Bécs. A n d r á s y g r ó f n a k o l a s z p o l i t i k á j a . 
(Vége.) Kutassuk tehát, mi birhatja rá Andrásy grófot, hogy 
egy cseh-német lapban ilyeneket Írasson magáról, azaz, hogy 
alaptalan vádakkal illetve Liechtenstein herczeget, ezekből 
époly alaptalan következtetéseket vonjon ? A felelet ezen 
kérdésekre igen egyszerű : gróf Andrásynak egy kis kifo-
gás, egy kis ürügy kell valamire, s ez az, mit magának ezen 
czikkekben, fizetett tollai által készittet. Az osztrák kor-
mány már két év óta több, mint vétkes közömbösséget mu-
tat minden iránt, a mi az egyház és a vallás érdekeire vo-
natkozik, s épannyi idő óta magatartása a szentszék iránt 
több mint gyanús, sőt egyenesen kárkoztatandó. Midőn 
Andrásy a külügyéri tárczát átvette, ünnepélyesen arról biz-
tositá a diplomatiai világot, miszerint minden erejéből azon 
lesz, hogy a pápának szellemi hatalma csorbittatlanul fenn-
tartassék. Ebben semmi különös sem volt, hisz maga az 
olasz forradalmárok is azt Ígérték, midőn a porta Piá-t ha-
lomra lövették s Beust gróf segitségével rablók módjára be-
rontottak a szent városban. De azóta megváltozott a hely-
zet. Visconti-Venosta nemis titkolja többé abbeli vágyát, a 
világi hatalom után a szellemit is megsemmisíteni. Hogy 
Bismarck ebbe beleegyezik azt tudja ; csak az a kérdés, vál-
jon Andrásy grófra számitkat-e ez ügyben ? S e kétely az, 
melyet az osztrák külügyéi* ilyetén sugalmazott czikkek 

által eloszlatni akar. Ó ugyan, a mi saját személyét illeti, 
nem bánná ; de császárja katholikus, s a birodalom lakos-
ságának túlnyomó része is az. Szemben ezen tényezőkkel a 
nemes gróf tehát némileg veszélyesnek tartja, szándékát 
nyiltan bevallani, s nyiltan, s már most szövetkezni Bis-
marckkal és Viscontival a pápa ellen, hanem egyelőre csak 
abban gyakorolja magát, hogy utánozván eme két collegá-
jának gyalázatos mesterségét, elkészíttette félhivatalos lapjai 
által a talajt, melyen nem sokára emez utolsó egyházáruló 
lépését, mint harmadik a szövetségben,megtenni szándékozik. 

Épen nem csudálkoznánk, ha néhány nap vagy hét 
múlva egy ujabb merényletnek vennők kirét, melyet Vis-
conti az egyház ellen elkövetett. Sőt azt mondhatjuk^ hogy 
a közelgő események már nagyon is előrevetik árnyékukat. 
Ott van a generalatusi házak elkobzása, ott a Propagandá-
nak elnyTomása; mind kettő oly tény, melyet majdnem ha-
lálos sebnek mondhatni az egyház testén. Ezekkel szemben 
Andrásy grófnak is keilend állást foglalnia, s ime, ezért 
iratta a „Bohemiá"-nak és a „Fremdenblatt"-nak idézett 
czikkeit, hogy ürügyet szerezzen magának, ez ügyben a 
rablókkal szövetkezhetni. Liechtenstein herczegnek beszéde 
e tekintetben épen jókor jött. 

Gyávaság és servilismus, diplomatiai ügyefogyottság 
és antikatholikus velleitások, ezek azou „elvek", melyek 
kormányunkat vezérlik s arra késztik, hogy nem csak a 
königgrätzi győztesnek lábaihoz boruljon, hanem még annak 
is hódoljon, kit bátor hadserege, katkolikus vezér alatt Cu-
stozzánál megfutamított. S ezen „elvek" szerint cselekedni, 
Andrásy grófnak „programm"-ja. De vigyázzon a gróf 
ur, a félelem rosz tanácsadó minden tekintetben, ő neki is 
csak helytelen és nemtelen dolgokat tanácsol. A ki pedig ily 
tanácsok után indul, sem ügyesnek nem mutatja magát, sem 
dicsőséget nem arat ezáltal, s azon emberek, kik saját gyá-
vaságukat azáltal gondolják elfödhetni, hogy másokat rá -
galmaznak, utóvégre is csak szégyenletesen elbuknak, azaz 
nem csak buknak, hanem szégyent és gyalázatot is hoznak 
fejökre. 

Svftjcz. A k a t h o l i k u s o k m a g a t a r t á s a . B i s -
m a r c k - m a j m o l á s . G y ö n y ö r ű á l l a p o t o k . Zug, 
katholikus kantonnak kormánya arról értesítette a solothurni 
kormánytanácsot, miszerint a kirliedt püspökellenes confe-
rentiának határozatai, valamint minden oly rendszabály ellen 
tiltakozik, mely az egyházi javak körül netalán foganato-
síttatnék ; minthogy e javak a megyéé, tehát úgyszólván 
közös tulajdona valamennyi oda tartozó katholikus polgár-
nak, ugy hogy nincsen joga semmiféle magánconferentiának 
egyoldalú, önkényes határozatokat hozni felettök. Hasonló-
lag a luezerni kormány is cselekedett. 

E conferentia egyébiránt f. hó 14-én ismét ülésezett 
Solothurnban. Tárgyait Lachat püspöknek tiltakozása a 
múltkori határozatok ellen, és a Linder-féle hagyatéknak 
ügye képezték. Ez utóbbi összeg, nevezetesen 285,714 frank 
minden hiány nélkül megvan, s jelenleg a baseli bankban 
fekszik, peres letétképen Ezenkívül a conferentia alighanem 
egy oly ügygyei is foglalkozott, mely a napnál világosabban 
azt mutatja, miszerint a svajezi liberálisoknak üzelmei csak 
szolgai utánzása annak, mit Bismarck tesz ; mert a solo-
thurni kormány együttesen a berni, aargaui, thurgaui és 
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basel-vidéki rendekkel közös felterjesztést intéztek, csak-
ugyan a conferentiához, melyben annak figyelmét a katho-
likus papoknak nevelésére és műveltségi állapotára fordít-
j á k ; „nemzeti" műveltséget sürgetvén, s többi közt azt is 
indítványozván, hogy ezentúl külön stipendiumok tűzesse-
nek ki oly papok számára, kik legkészebbeknek mutatkoz-
nak a „nemzet érdekeit Róma ellen védelmezni" — azaz, 
Judás-dijakat azok számára, kik legkészebbeknek mutat-
koznak, az egyházat elárulni. A svajczi papságnak eddigi 
magatartása feljogosít azon reményre, miszerint ily „stipen-
dium" csak igen kevés fog kifizettetni. Másrészt pedig épen 
a solothurni kormány érzékeny pénzbírságokkal kezdi súj-
tani azon papokat, kik a Lachat püspökhez intézett feliratot 
aláírták, vagy a népet a templomban „felizgatják", azaz a 
predikáczióban emiitik azon üldözést, mely jelenleg a svajczi 
katholicismus ellen dühöng. Tehát a lex lutziana, svajczi 
kiadásban. Ezen körülmény, valamint ama másik, hogy ez 
időszerint már több mint 100 svajczi katholikus pap van 
hivatalától megfosztva, több igen tekintélyes, berni polgárt 
arra bírt, hogy igen erélyesen fogalmazott felhívásban for-
dulván a svajczi katholikusokhoz, általános gyűjtést indít-
sanak az ekként üldözöttek számára, mely hallomás szerint 
máris igen szép eredményre vezetett. 

A katholikusok egyáltalán, ugy látszik, ébredezni 
kezdenek már Svajczban is. Nem igaz, mintha a jurai papok 
kinyilatkoztatták volna, hogy a kormány követeléseinek 
alávetik magokat. Badenban népgyűlést tartatott, melyben 
azt határozták, miszerint minden erővel oda kell hatni, hogy 
az összes svajczi katholikusok egy egységes solidaris testü-
letté olvadjanak egybe. Az agitatiók máris a legjobb siker-
rel folynak. Persze, hogy ezért nagy a lárma a liberális 
sajtóban. 

Mily gyönyörű állapotok uralkodnak különben Svajcz-
ban, arról a következő, hiteles forrásból merített adatok 
jellemző tanúbizonyságot tesznek, a mennyibon azt mu-
tatják, hogy a protestáns s szabadkőműves, uralkodó clique 
előtt még a család szentélye sem szent többé, ha arról van 
szó, hogy az igazi katholikusok elleni, fanatikus gyülöletök-
nek eleget tegyenek. Engelbergb'en három fiatal leány idéz-
tetett a békebiró elé ; mert Gschwind, a kiközösített „plébá-
nost", ki őket szorgalmasb templomlátogatásra intette, laká-
sukból kiutasították. Kétnapi bezáratásra Ítéltettek. Ugyan-
csak a starrkirchi plébániában, melyhez Engelberg faluja is 
tartozik egy másik, 19 éves leány 5 frtnyi pénzbirságra 
ítéltetett ; mert nem ment el Gschwindnek katechezisére. 
Mouttet, mervillieri plébános perbe idéztetett, mert egy 
izben azt kiáltotta : „Éljen Lachat püspök !" Ily módon hi-
szik e páholyosok, a svajczi katholikusokat elnémíthatni, 
pedig csalódnak ; mert csak azt érik el, hogy az elégedetlen-
ség napról napra növekedvén a catastropha immár elkerül-
hetlennek látszik. 

Konstancz. O s z e n t s é g é n e k e g y h a t á r o -
z a t a a t e m p l o m o k e l k ö z ö s i t é s e d o l g á b a n . Mi-
chelisnek izgatásai folytán történt, hogy az itteni ó-katho-
likusok a főplebániai templomnak közös használatát sür-
getve követelték, s midőn ez ügyben a karlsruhei ministe-
riumhoz folyamodtak, természetesen győztek. Ennek követ-
keztében az ekként elközösitett templomban a katholikus 

isteni tisztelet beszüntettetett, minek folytán a már rég-
óta nyilvánosan excommunicált polgármester a katholikus 
papoknak járandóságait felfüggesztette. 

Hogy a katholikus papok ezen ügyben egészen cor-
recte eljártak, mutatja egy pápai utasítás, mely e napokban 
a müncheni nuntiushoz érkezett, s ezáltal a freiburgi káp-
talani helynökkel, dr. Kübel Lothár úrral közöltetett. Ezen 
utasítás eszmemenete körülbelül a következő : 

„A mint a dolgok ma állanak, minden engedékenység 
az uj eretnekek ellen, főleg a templomok közös használata 
körül könnyen olyformán magyaráztathatnék, mintha kö-
zömbösségből származnék. Ez könnyen számos botrányra, 
sőt hithagyásra is szolgáltathatna alkalmat, amiért is katho-
likus templomoknak az uj eretnekekkel való, közös haszná-
lata sem meg nem engedhető, sem nem tűrhető. Oly esetben 
pedig, minő a jelenlegi, midőn t. i. a világi hatalom az eret-
nekeknek kedvez, s őket erőszakkal a katholikus templomok-
nak használatába igtatja, akkor a püspöknek kötelessége ez 
ellen az illető biróság előtt tiltakozni, s ha eunek nem volna 
eredménye, az ekként elközösitett templomot interdictum 
alá helyezni, egyúttal pedig a hű katholikusok lelki szük-
ségleteinek kielégítéséről a legmegfelelőbb módon gondos-
kodni. Ha ebből egyrészt anyagi kár keletkeznék is, ugy leg-
alább az elvek meg lesznek mentve". 

Természetes, hogy ezen pápai határozat a liberális 
lapoknak nem tetszik. A pápa az, ki szerintök a felekezetek 
közti békét felzavarja az által, hogy még a régi, „középkori" 
interdictumot is alkalmazni parancsolja. Igen hát, mindig mi 
vagyunk azok, kik a békét felzavarjuk, midőn helylyel 
közzel kijelentjük, hogy az, a mit a liberalismus velünk 
tesz, már több mint szemtelenség. Többet ugy sem teszünk ; 
mert lia a liberalismus azt tudná, hogy mi néha néha jogaink 
védelmére gyakorlatilag is fel szoktunk lépni, akkor bizony 
több becsülettel s óvatosabban járna el ellenünk. Az persze 
semmi, hogy a berni kormány egyszerre 97 katholikus 
templomot záratott be, s igy a maga részére oly helyzetet 
idézett elő, mely nagyon is hasonlit a tényleges interdictum-
hoz ; ez semmi, hisz itten csak katholikusokról van szó! Ez 
is csak semmi, mikor Freiburg városában az egyetemi sena-
tus a protestáns rectornak „votum Minervae"-je által, az 
egyetemi templomot az ó-katholikusoknak ítéli oda, s a 
káptalani helynöknek ez ellen felszólaló tiltakozását a karls-
ruhei miuisterium visszautasítja ; minek következménye az, 
hogy a katholikus vallású egyetemi hallgatóságnak, a gymn. 
ifjúságnak, s az ott állomásozó katholikus katonáknak most 
nincsen templomuk. Ez most mind semmi, de midőn nincs 
kedvünk mindezért a páholynak kezet csókolni, akkor mi 
zavarjuk a felekezeti békét. De ugy kell ezeknek a katho-
likusoknak, miért alusznak mindig. 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum unci der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

Mi a gr. ur szadai bölcsességü — mert a mű Szadán 
született — füzete után is bátorkodunk azon meggyőződésben 
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élni, hogy a pápaság az aristocratiával a versenyt, civilisatio 
tekintetében is nemcsak képes kiállani, de sok tekintetben 
nagyon előnyösnek is tartanék, ba azon „magas" körök egyes 
tagjai valamivel szerényebben nyilatkoznának e pont felől, 
mert a mérleg fontolás közben nagyon roszul üthet ki ré-
szükre. A pápaságnál a műveltség előmozdítása nemcsak 
rendszer, hanem létéből kifolyó szükséges következmény, és 
ha a pápák sorozatán végig megyünk, alig találunk egy-
kettőt, ki az emberiség művelődését minden hatalmában levő 
eszközzel előmozdítani nem törekedett volna, mig az aristo-
cratiánál épen ezen irány" képezi a fájdalmas kivételt. A 
mult ugy, mint a jelen tanuságul szolgál mellettünk és kik 
ezt tagadni akarják épen ugy ellenmondásba jönnek saját 
magokkal, mint ez a gr. úrral történt ; majd nem adunk a 
tudományra semmit — szerinte — majd mégis mi mentet-
tük meg a jelen civilisatio alapját, majd tudatlanok vagyunk, 
majd ismét mi adtuk kezébe a világnak az önmüvelődésrei 
•eszközt; ugyan nem lenne-e szives megfejteni a gr. ur mikép 
fér e kettő össze ? vagy az ily olvasmánynyal táplálkozni 
szokott liberális közönségről előre fel „méltóztatott" tenni, 
hogy az úgyis bevesz minden zöldséget ! 

Röpiratának második részében a gróf ur nem kevesebb 
elmeéllel birálja a Feudal-klerikálisoknak gúnyolt, függet-
len kath. férfiaknak, a papság irányában táplált, jóirányu 
nézeteit. Szerinte téves azon nézet, mintha a pápaság a feje-
delmi tekintély védelmezője lenne, hiszen az ilyen morális 
tekintély — minő t. i. a pápáé — csak addig élhet, mig neki 
hisznek, ma pedig (már a gróf ur hite szerint) a pápa tekinté-
lye magát túlélte, és mert ö mondja, igy ez csalhatatlan igaz-
ság ; risum teneatis amici ! De nem, van a gr. ur állításában 
valami igaz is, csakhogy nem az, a mit ő kegyes állitani. A 
pápaság ma is, mint mindig védelmezője a tekintélynek, de 
hogy ezt ma nem teheti oly nyomatékosan, mint azelőtt, 
hogy ennek következtében a trónok inognak, hogy a feje-
delmek nem tudhatják, mely órában teszik őket a lomtárba 
mint hasznavehetlen bútort, mindezt kinek köszönhetjük 
másnak, mint a gr. úrral hasonszőrű liberális szóvivőknek, 
kik a pápaságra szórt folytonos rágalmaik által, mint azt a 
gróf ur is hűségesen teszi, megfosztották a trónt egyik leg-
hatalmasabb támaszától. Ha vannak, kiknek bünül lehet fel-
róni, hogy az európai, egykor oly hatalmas trónok roskatag 
állapotban vannak, akkor ez a bün első sorban azok lelkét 
terheli, kik minden áron törekedtek a pápai tekintélyt hite-
létől megfosztani, minek kimaradhatlan következménye a 
trónok ingadozása lett. És mégis ezek az emberek, kik bűn-
részesei a jelen európai állapotoknak, ujjal mutatnak a pá-
paságra, mint a mely magát szerintök már túlélte és többé 
nem támasza a trónnak. A gr. ur, midőn ezen állítást kocz-
káztatta ugy látszik, hogy még nem tudta, hogy a követ-
kező lapon Király O Felségének apostoli czimét csak „egy 
rég letűnt történelmi korszak emléklapjának" fogja nevezni, 
és evvel megtagadni apostoli jogait, mert különben talán 
nem állította volna, hogy a pápaság nem támasza a fejedelmi 
tekintélynek, vagy ez is a gr. ur által kegyelt modern civi-
lisatio vivmánya, hogy az emberek saját bűneik elfedésére, 
mások állítólagos bűnét tolják előtérbe? ! (Folyt, köv.) 

28. Májusi Virágok Seüs Mária Életéből s néhány 
alkalmi beszéd, összefüzé Kozma Károly, hittudor és tanár, 

ő cs. k. ap. fels. tiszt. udv. káplánya. Az egri főegyházme-
gyei hatóság jóváhagyásával. Egerben, 1873. nyomatott az 
érseki lyceum könyvnyomdájában. 8. XIII . és 222 1. ára 1 
frt . o. é. ; megrendelhető az egri érseki lyceum könyv-
nyomdájában. 

A közelgő május-havi ajtatosságok alkalmával sietünk 
t. olvasó-közönségünket egy oly becses munkára figyelmez-
tetni, mely épen most kerülvén ki sajtó alól, tartalmánál 
fogva kitünöleg arra való, hogy azon tisztelt pályatársak, 
kik az ur szőllőjében a nap terhét és hőségét viselik, czél-
szerüen kiaknázhassák, nemcsak a tartandó Mária-havi 
ajtatosságokban, hanem az egyházi évkör Mária-ünnepein 
is. Er t jük főtd'í s tud. Kozma Károly, egri főmegyei áld. 
hittudor s tanár urnák: „Májusi virágok a szűz Mária éle-
téből s néhány alkalmi beszéd" czimü, igen sikerült munká-
ját , melyet épen most nagy figyelemmel átlapozván, a leg-
jobb lelkismerettel ajánlhatunk t. olvasóinknak pártolásába 
mint olyant, mely nem csak a kijelölt anyagot minden 
tekintetben alaposan feldolgozza, hanem azt oly kedves mo-
dorban is teszi, hogy e beszéd-füzér mint lélekemelő s épü-
letes olvasmány is, még fokozattabb igényeknek megfelel. 

A munka, mint már czime is mutatja, két részből áll. 
Az első, 1—124 lapon, a Máriahavi beszédeket hozza, a 
megnyitó s zárbeszéden kivül hetet ; de oly tartalomdusakat, 
oly jól és helyesen pontokra felosztva, s az ott letett anyag : 
,a bold. Szűznek élete és erényei, a szentirás és megbízható 
egyházi hagyományok nyomán' (5. 1.) oly bőséges, hogy 
akár egy naponkinti egyházi szónoklattal megüuneplendő 
májushavi ájtatosságra elég eszmét s tárgyat szolgáltat-
hatna ; mig az olvasó csak legbensőbb lelki örömmel szem-
léli azon sikerült képet, melyet szerzőnek ügyes tolla a 
szeplőtelenül fogantatott Szűznek hervadhatlan erényeiből 
alkotott, odaállítván azt mint minden keresztény tökélynek 
örökké utánozandó példányképét. 

A második rész, 125—221 1. hat alkalmi beszédet tar-
talmaz ; nevezetesen : Templomszenteléskor ; — Pauli szent 
Vincze ünnepén ; — Az 1865-iki évi jubileum kihirdetése-
kor ; — Sz. Péter és Pál apostolok vértanúhalálának ezer-
nyolczszázados jubileumi emléknapján ; — A vatikáni egye-
temes zsinat alkalmából engedélyezett jubileumi teljes bucsu 
kihirdetésekor ; s végre : A vatikáni egyetemes szent zsinat 
megnyittatása napján, mely utóbbi az egyház tekintélyérőli 
tant époly alapos mint begyöző modorban tárgyalja. 

Ha hozzáteszszük, hogy e becses munkának külső k i -
állítása csinos, sőt szép ; szövege tiszta és hibátlan ; ugy, 
tekintve valóban igen olcsó árát, talán mindent elmondtunk, 
mi isméti, legmelegebb ajánlásunknak okadatolására szol-
gálhat. 

29. Beküldetett: Előfizetési felhivás. Azon szomorú időt 
éljük, melyben a vallástalanság mindinkább tágasabb teret 
nyer. Először a vallásközönyösség, utóbb a teljes vallástalan-
ság iparkodik a felszinre vergődni. Es fájdalom, a szomorú 
tényeknek midőn szemlélői vagyunk, midőn a vészthozó 
áramlattal szembeszállunk : a pokol hatalma, földi közegei 
által fékvesztett dühéből engedni nem akar. Ezzel szemben 
ne késsünk edzeni erőnket, tegyünk annyit amennyit tehe-
tünk, Isten földi országának dicsőségére és ez uton a nem-
zeteknek földi boldogsága, de különösen túlvilági üdve val ó-
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sitására. Aki a mai szomorú viszonyok között kezeit össze-
fonja, és amúgy könnyedén nézi az események folyását és 
az igazság mellett küzdeni nem akar : nagy felelősséggel leend 
egykoron a jó Isten Ítélőszéke előtt. 

Midőn ily ezimü munkámra : „Mindegy-e bármily 
vallást követni?" ezúttal előfizetést nyitok, örömmel hiszem, 
hogy ezen ujabb vállalatom, nem csekélyebb pártolásnak 
fog örvedeni, mint eddig megjelent dolgozataim. Módszerem 
inkább tényekre hivatkozni, mint untató okoskodásokkal 
lenni terhére a szives olvasónak. Reménylem, hogy ez ujabb 
dolgozatom is, mely kath. hiveink és a nem-katholikusok 
számára van irva, jó hatással leend. Egyes példány ára csak 
20 kr. Minden 5 példányra egy tiszteletpéldánynyal ked-
veskedem. A mű már sajtó alatt van. Kecskeméten 1873-
april 18. Horváth János rom. kath. áldozó'pap. 

VEGYESEK. 
i" A prémontréi kanonokrend jászóvári konventjének 

tagjai, mélyen szomorodott szivvel jelentik forrón szeretett 
társuknak, Góts Móricz József,, hit- és bölcsészettudor, a 
jászóvári hittani intézet igazgatója, a keleti nyelvek s mind-
két szövetségi szentirati tanulmányok rendes tanára, pré-
posti titkár, központi pénztárnok sa m. kir. pesti tudomány-
egyetem hittani kara bekebelezett tagjának, f. hó 12-kén, 
reggeli 3/49 órakor tüdőszélhüdésben, a halotti szentségek 
példás felvétele után, életének 63-ik, áldozársága- s tanár-
ságának 40-ik évében történt sajnos elhunytát. — A boldo-
gultnak hült tetemei f. hó 14-én, délutáni 4 órakor tétettek 
a jászóvári sirboltban végnyugalomra. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

— Mihajlovics József, zágrábi érsek ő excja f. hó 12-én 
Budán kelt körlevelében, tudatja érseki megyéje papságával 
abbeli nagylelkű elhatározását, miszerint azon lelkészek, 
kiknek jövedelme 500 frtot el nem ér, ugy szintén a szűken 
dijazott káplánok fizetésének jobbítása czéljából saját érseki 
jövedelmeiből 10,000 frtot ajánlott fel évenkint. Ugyancsak 
ezen körlevelében tudatja, hogy a zágrábi főkáptalannal 
egyetértésben elhatározta, hogy a nevezett káptalan jöve-
delmeiből évenkint 500 frt , mint szintén folytonosan betöl-
tetlenül hagyandó négy kanonoki állomás évi jövedelmei 
szintén a mondott czélra fordíttassanak. (M. P.) 

— A „Monde" f. hó 10-én a következő távirati jelen-
tést hozta, mely az nap Hongkongból érkezett : „Hongkong, 
april 7. A nyilvános helyeken kifüggeszett üldözési nyilt-
parancsok eltávolíttattak ; a fogva tartott keresztények 
szabad lábra helyeztettek. Petit-Jean, myriophitai püspök, 
Ozouf, hongkongi prokurator." Adja Isten, hogy a japaui 
kormány most végre valahára megtartsa, már tízszer tett 
Ígéreteit. 

— Valamelyik csehországi városban egy asszony az 
ottani ókatholikus papot, midőn épen valami temetési mene-
tet vezetett, csalónak elnevezte, ki az embereket az ő ó-katko-
licismusával bolonddá teszi. A pap erre az asszonyt bepana-
szolta, mint a ki őt „mint a kath. egyháznak szolgáját, 
egyházi functiója alatt becsmérelte." A helybeli kerületi 
törvényszék csakugyan el is itélte az asszonyt, 14 napi ne-
héz börtönre, de a prágai főtörvényszék, melyhez az asszony 
felebbezett, csak közönséges becsületsértést talált az egész-
ben, azon igen helyes motivatióval, miszerint a megsértett 

nem tartozik semmiféle, Ausztriában elismert s törvényesen 
fennálló felekezet- vagy egyházhoz, következőleg mint va-
lamely egyháznak szolgája meg sem is sérthető. 

— Azon változtatások közt, melyeket Bismarck leg-
újabban a porosz diplomatiai karban tett, van egy, mely 
bennünket is érdekel. Ez az, hogy Keudell, a kanczellárnak 
legintimebb embere, terveinek legbátrabb s legszolgálatké-
szebb eszköze, ki eddig Konstantinápolyban Poroszország-
nak keleti érdekeit gondozta, most Rómába tétetik át, a 
quirináli udvarhoz. Ez alighanem annyit jelent, hogy Bis-
marcknak egyelőre igen fontos tervei vannak Olaszország-
gal, váljon ennek javára-e, az más kérdés. 

— A trieri kormány kerületben most már még az állami 
szolgálatban álló csőszök és éjjeli őrök, különbeni hivatal-
vesztés büntetése alatt felszólittattak, lépjenek ki a katho-
likus népegyletből. A bölcs körültekintés a kormányokban 
nem csak erény, de kötelesség is ! 

— Badeni Freiburg városában, az eddigi katholikus, 
egyetemi templomnak elközösite'se, illetőleg ó-katholikussá 
tétele után, az ott állomásozó katonaság, mely e templom-
ban szokta isteni tiszteletét tartani, aziránt kérdeztetett 
meg, u j - (azaz igazi) katholikusok-e vagy ó-katholikusok ? 
Mindössze 10 szál vitéz jelentette magát ókatholikusnak. 

— A „Grerm." szerint abban történt volna megállapo-
dás, hogy az ezidei katholikus nagygyűlés Münchenben 
tartassék. 

— A pápa nem régen Lajost, hesseni herczeget s nejét, 
Alicet, az angol királynénak leányát fogadta. Ezen fogadás-
ról az „Union" a következőket i r ja: Tudvalevőleg Alice 
herczegnőnek bátyja, a walesi herczeg az, ki tavai elég ta-
pintatlan volt, fogadtatás alkalmával igen sürgősen arra 
„inteni" a szentatyát, „béküljön ki a Quirinállal." Midőn 
most a herczegi pár elbúcsúznék, s ő szentsége a herczegnőt 
megbizta, üdvözölné nevében anyját, a királynét, akkor ez, 
ki katholikusellenes érzelmeiből soha sem szokott titkot csi-
nálni, hirtelen közbevágott : „de bátyámat is szabad üdvö-
zölném Szentséged részéről?" — „oh igen, bátyját is" — 
viszonzá a pápa — „s többi testvéreit is." A herczeg irá-
nyában ő szentsége ugyanezen alkalommal nyomatékosan 
panaszkodott Bismarck eljárása ellen. „Mondja meg neki 
Fenséged" — igy szólt a pápa — „hogy az, mit a katholi-
kusok ellen tesz, nem hozand neki szerencsét. Mondja meg 
neki, hogy a győzelem és a diadal mérséklet nélkül csak igen 
rövid ideig szoktak tartani. Mondja meg neki, hogy méltat-
lanság a katholikusokat igy ok nélkül üldözni, amint ő ezt 
teszi. Gondolja meg, hogy hatalmának is nem sokára vége. 
leszen, s hogy azon viszonyok, a melyeket ő létesit, nem le-
hetnek tartósak." 

— A közösiskolás nevelésnek gyönyörű gyümölcsei Ame-
rikában már régóta mutatkoznak. Két borzasztó példát e 
tekintetben közöl a „N.-Y. H.-Ztg." Maryland, Salesbury 
nevü városában nem régen valami 18 éves fiu egy 14 leányt 
lőtt agyon, azután pedig a vasúti vágányra feküdt, ' hol az 
épen elrobogó vonatnak kerekei alatt halálát lelte. Viszont 
Jowa városában egy 14 éves leány tanítóját lőtte agyon. A 
gyilkosságnak indoka mindkét esetben visszautasított sze-
relem volt. 

Nevelő kerestetik Budára, három fiu mellé, kik az 
elemi, illetőleg gymnaziális tantárgyakban oktatandók. Aján-
latokat fogad el s bővebb felvilágosításokkal szolgál e lapok 
szerkesztője. Az oktatási nyelv a magyar. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Kiegyezés a liberalismussal. — Körül-
tekintés a saját magunk táborában. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kiegyezés a liberalismussal. 
(Folytatás.) 

Váljon a tudomány beláthatlan tere más ké-
pet tár-e fel e lőt tünk? talán e téren lelünk egyösz-
szekötő pontot, melyen a liberalismussal találkozva 
az egyességet megkisérleni lehetséges? 

Minden tudománynak alapja az igazság, e 
téren találkozik a tudomány a vallással, az össze-
kötő szál e kettő között csakis az igazság lehet ; — 
és mit müvei a liberalismus e téren ? Nagy zajt üt 
állitólag a tudomány érdekében ; az irodalmat, 
mintha csak ő lenne a tudományosság kizárólagos 
birtokosa és pártfogója, hatalmába keriti, müveket 
ad ki, sat. sat., de mindezt csak az emberiség drága 
kincsének, az igazságnak rovására teszi. Történelmi 
könyveink ez uton lettek már a hamisitás áldoza-
taivá, a tények, a tényeket környező és felvilágositó 
események, a nyilatkozatok, az évszámok, mind-
megannyi ámitásra száinitott hazugságok szüle-
ményei, mihez ha hozzáveszsztik a soha nem léte-
zett személyek szerepeltetését, a történelmi müve-
ken mint vörös fonal átvonuló, minden szentet ki-
gúnyoló szellemet, előttünk áll a modern történe-
lem, minővé azt a liberalismus tette. Az sem min-
den számitás s ok nélkül történt, hogy a tudomány 
terén épen a történelmet szemelte ki a liberalismus, 
hol hamisításainak mestermüvét bemutassa. Vissza-
hat ez a vallásra s annak okmányaira és nevezete-
sen a történelem bölcsészete az, mely által képes 
egyes korszakok vallási i ránya felett a téves néze-
teket kénye kedve szerint elterjeszteni és táplálni, s 
igy több generatiót egyszerre megmételyezni. A tör-
ténelem továbbá azon tér, melyet legjobban ki le-
het zsákmányolni a liberalismusnak sajátos ravasz-

ságával és ferdítéseivel ott, hol trónok felforgatá-
sa, vagy egyáltalában a liberalismusnak nem ked-
vező viszonyok megváltoztatásáról van szó. Csak a 
nép szabadságának elnyomásáról kell áradozni, mi-
dőn voltaképen csak forradalmi törekvések elnyo-
másáról van szó; csak a „reactio" és „ultramon-
tanismus"-féle szólamokat kell kellő stylus mel-
lett felereszteni és a czél el lesz érve. Nem léte-
zik tudomány, melynek történelme nem lenne; 
de ennek hű előadása rendesen nem csekély zavart 
okozna a liberalismusnak. I t t tehát mindenütt cor-
ruptióra van szüksége, mert à liberalismus csak 
e mellett élhet és ő ezt lelkismeretesen (?) végre 
is ha j t ja . Aki ismerni akar ja a liberalismust vesse 
össze az általa szerkesztett történelmi müveket az 
eredeti okmányokkal, vagy régibb keletű történel-
mekkel és a hazugság, rágalom, ferdítés gyárára 
fog ismerni benne. 

Nem lenne érdektelen a többi tudományokat 
is szemügyre venni, minők a jog, természet-, s 
bölcsészeti tudományok. I t t is ugyanazon hamisí-
tási müveleteknek lennénk szemlélői, mint azt a 
történelemnél tapasztaltuk ; mert a mellett, hogy 
mindezeknek történelmét meghamisította, a jog 
terére még az erőszakot is ültette által, a termé-
szettudományok kezelésének szine alatt hitetlensé-
get űz a legkifejlettebb fokban, és a helyett, hogy 
az előtte feltűnő természeti tüneményekből okos-
kodnék, hogy a föld rétegeinek természetét, alaku-
lási módját vizsgálná és igy a tudománynak szol-
gálna, egy már előre rendszeresen, vagy rendszer 
nélkül, saját izlése szerint készített, „ tudományos" 
formába erőszakolja tapasztalatait, akár illenek 
abba, akár nem. Hogy a bölcsészet terén a legkifi-
czamodottabb eszméket árulja ponyvasátorában 
igazság helyett , e végből elég a német bölcsészeti 
iskola termékeire utalni, de az élet is eléggé fel-
tünteti, mennyi igazság lehet oly bölcsészetben, 

34 
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mely a legfőbb igazságot. Istent tagadja. Mindezt, 
mondjuk, nem lenne érdektelen részletesebben fel-
mutatni, de jelenleg megelégszünk avval, hogy ál-
talánosságban utal junk azon corruptióra, melyet a 
liberalismus e tudományok terén is meghonosított 
és kedvteléssel űz az emberiség kárára. Ez czélunkra 
elégséges. 

Igazságtalanok lennénk a liberalismus iránt, 
ha megtagadnék következetességét a művészetek 
terén. A liberalismus ugyanis nem múlékony tüne-
mény, mely délibábként feltűnik, rekkenő hőség 
között a láthatáron, hogy ugy a mint feltűnt, el-
enyészszék; a liberalismus rendszer, a mennyiben 
a tagadásnak is van rendszere ; rendszer, mert ki-
tartó következetességgel halad czélja, a minden 
nemes, jó és szépnek megsemmisítése felé; ezt jelenti 
az, midőn manap a művészetnek „reális" irányáról 
hallunk beszélni. Az eszményi a liberalismusnak 
nem kell, mert ő nem hisz természetfelettit, csak is 
a reális, jobban mondva materialis az, mi iránt ér-
zékkel bir, mert ez képes a vad szenvedélyt kielé-
gíteni. Honnan származik a festészet és szobrászat-
ban az érzékiségnek hódoló amaz irány, ha nem a 
természetfelettinek tagadásából? Ime ide is befész-
kelte magát a liberalismus, elébb az elmét és szivet 
fertőztette meg, hogy később oly müvet hozzon 
létre, minőknek eszméjével és vágyával az elme és 
a sziv telve van. Ki tagadhatná, hogy a művészet-
nek materialisticus irányú kezelése szintén egyik 
hathatós eszköz az általános corruptio előidézésére? 
megrontja a nemesebb izlést, elfojtja a magasra 
törekvő szellemben a vágyat felemelkedni az esz-
ményihez, a lelket csak a földhöz, a testiség elvei-
hez köti, hogy egyedül ebben keresse megnyugvá-
sát és vágyainak netovábbját. A minő a lélek táp-
láléka, olyanná alakulnak vágyai is. 

Van egy tér, melyen a liberális aera alatt az 
emberiség előnyös haladást látszik tenni és ez az 
anyagi, az ipar terén felmutathatni vélt vívmá-
nyokban rejlenék. De mikép állunk itt is? Váljon 
mind arany-e, ami itt fénylik? távolról sem, mert 
ha megengedjük is, hogy az emberi elme sok tekin-
tetben fényes győzelmet vivott ki az anyag felett, 
hogy hatalmába ejtette a természeti erőket, nem 
vagyunk-e kénytelenek ismét sok tekintetben be-
vallani, hogy az e téren szerzett előhaladás e „hum-
bug" bélyegét viseli homlokán? Gyári müvei a li-
berális korszaknak, legnagyobbrészt nem a közön-
ség hiszékenységére számitott csalások és ámitá-
sok-e? Az anyagok és kelmék nem azért viselik-e 

a szemnek tetszetős külsőt, hogy elfedjék az alatta 
rejlő silányságot és a tapasztalat lant , minők leg-
többen ta lá l ta tnak, megcsalják ; nem azért mázol-
tatnak-e be a szinek vegyülékével, hogy elrejtsék 
a különben könnyen felfedezhető hiányokat és hogy 
részben korunk hazug, változékony, kétszinü jelle-
mét, mintegy szemmel láthatólag előtüntessék? A 
becsületesség letűnt az erkölcsi, a társadalmi térről, 
letűnt szükségképen a munka teréről is. 

E pont megemlitésénél nem szabad azonban 
még figyelmen kivül hagynunk azt sem, mivé tette 
a gyári liberális korszak az emberiség egy tetemes 
részét, a munkásokat. E szegény nép, mely nappali 
s éjjeli munkájával keresi kenyerét, hogy tengesse 
saját és családjának életét, mig a gyártulajdonos a 
nép véres izzadtságának keresményén dőzsöl; e nép 
nem ura önmagának, hanem rabszolgája urának, 
teste és lelke, mondhatjuk, csaknem bérbe van véve, 
mert vagy nincsen, vagy csak alig van ideje, hogy 
testileg és különösen lelkileg felüdülhessen a vallás-
nyuj tot ta igazságok és kegyszerek vigasza és erő-
sitő malasztja által. Az ipar terén tett haladás 
tehát nagyrészt szintén nem más, mint szemfény-
vesztés, annyival vészesebb, mert a munkást testi-
leg teljesen tönkre teszi és valóságos állati fokra 
sülyeszti alá. (Vége köv.) 

Körültekintés a saját magunk táborában, 
ív. 

Az eddigiek után néhány szót gzeretnék szólni a sze-
retet- s a kíméletről is. Ugy látszik, mintha eme két erényt 
katholikus Íróink jobban gyakorolnák az idegenek, az ellen-
ség, mint egymás irányában, s mintha egyáltalában a 8-ik 
parancsolat nem állana oly köztiszteletben az irodalmár urak 
előtt, mint kellene. Pedig ily kölcsönös szeretet s méltá-
nyosság nélkül lehetetlen az eszméket tisztázni, lehetetlen, 
hogy a vitákban az ész szóljon s ne a szenvedély, lehetet-
len, hogy ügyünk védelmében azon összetartást, azon egy-
öntetűséget fejthessük ki, mely okvetlenül szükséges, ha-
hogy belül erős phalanxxá erősödni, kifelé pedig azon nyo-
matékkal, azon tekintélylyel akarunk fellépni, mely nélkül 
legszaporább czikkezéseink egy fabatkát sem érnek ; mert 
oda túlnan tudják, hogy a mely eszmét X. vagy Y. megpen-
dilett, az csak azért sem fog érvényre emelkedhetni, mert 
ettől származik. Innen van, hogy néha a legokosabb, legüd-
vösebb kezdeményezés aprolékos, kicsinykedö személyeske-
déseken törik meg; innen a pártoskodás, a viszály saját 
táborunkon belül, — s akkor aztán csudálkozunk, hogy a 
katholikusoknak nincsen tekintélyök, nincsen befolyásuk ! 

Mivel épen a nyolczadik parancsolatról szólok, szabad-
jon mint kiérdemesült, vagy legalább már tetemesen is 
elvénült katechetának arra figyelmeztetnem az illetőket, mi-
szerint e parancsolat többi közt felebarátaink jó hírnevének 
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tiszteletben tartását is meghagyja nekünk. Arról nem is 
akarok irni, kogy ennél fogva hazudni, becsmérelni, rágal-
mazni nem szabad ; csak arra nézve szándékom néhány szót 
koczkáztatni ; szabad-e, s mennyiben, másoknak igazi hibáit 
emlegetni ; azokról irni vagy beszélni, a nyilvánosság elé 
hozni azokat ? 

Krisztus Urunk Máténál a testvéri és nyilvános fed-
désről szól. Ebből azt tanuljuk, hogy bizonyos esetekben 
nem csak szabad, de kötelesség is másoknak hibáiról nyi-
latkozni. Melyek azok a „bizonyos esetek" ? 

Világos, hogy a ki valaha valami hibát elkövetett, erre 
nézve nem követelheti senkitől, a kinek erről tudomása van, 
hogy ezt tagadja, vagy épenséggel azt mondja, miszerint e 
hibát nem követte el. Mert senkinek sincs joga, felebarátjá-
tól hazugságot követelni ; hanem legfelebb azt, hogy hall-
gasson erre nézve. Már pedig képzelhető oly eset, mely-
ben ily tudomással birónak kötelességévé válhatik szólni ; 
legyen az, hogy illetékes kelyről megkagyják neki, legyen 
az, kogy hallgatásából komoly baj keletkezhetnék. Aman-
nak, mint láttuk, csak negativ joga van : azt követelni, hogy 
szükségen kivül ne szóljunk ; ha tehát e negativ joggal po-
sitiv kötelesség száll szembe, akkor természetes, hogy ez 
utóbbi a döntő ; — a tétel tehát igy áll : a törvényes ható-
ság meghagyására, vagy nagyobb kárnak elhárítására sza-
bad, sőt kell némelykor valakinek hibáit, elkövetett botlá-
sait sat. köztudomásra hozni, s tehetjük azt, anélkül, hogy 
az által a keresztény felebaráti szeretet ellen vétenénk. 

Miért kozom fel ezeket ? Mindjárt megmondom. 
Tekintsük csak, mily fontos szerepet játszanak manap 

közéletünkben — meglehet, hogy ma holnap egyházi éle-
tünkben is — a választások. Választás alkalmával pedig jó 
lelkismerettel csak oly emberre adhatjuk szavazatunkat, 
kiről meg vagyunk győződve, miszerint a fennforgó ügyben 
bizalmunkat megérdemli. Szükséges tehát a jelölteket minél 
alaposabb censurának alávetni. Ezt a közérdek követeli, 
mely előbbrevaló a jelöltnek azon magánérdekénél, melyre 
nézve talán azt kivánliatná, hogy egyik másik hibájáról 
hallgassunk. S különben, a ki ily becsületes censurának nem 
akarja alávetni magát, az lépjen vissza a jelöltségről. Az 
efféle jelöltség tékát már egyike azon eseteknek, melyekben 
a kallgatás kötelessége, a másiknak, a dologhoz tartozó hi-
báira vonatkozólag megszűnik. 

Természetes, hogy ezen kivül a keresztény felebaráti 
szeretetnek határai s korlátai még akkor is teljes épségük-
ben fennmaradnak. S azért a katkolikus publicista — ime, 
hoszabb digressio után visszatérek voltaképeni themámra — 
ily esetben is mérséklettel és tapintattal lépend fel ; gyűlö-
let, irigység, épéskedés soha sem vezérlendik tollát ; a do-
loghoz nem tartozó ügyekkel nem fog előhozakodni, szóval 
nyilatkozni fog, de nem fecsegni ; felszólalni, de nem lár-
mázni, szembeszállani ellenfelével, de nem megmarni őt. 
Mindez nemcsak illetlen, de igazságtalan dolog is lenne, s 
azért a jog s igazság ügyének csak árthatna. Bonum ex in-
tégra causa. 

Ennyit a választási viták- és candidatusokról. Lássuk 
immár, hogy és miképen szabad világi s egyházi elöljáróink-
ról Ítéletet mondani ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Fest, april 22. A k i v é t e l e s r e n d s z a b á l y o -

z á s . Kezdjük először is a dolog értelmezésénél. Kérdés : 

Mit tesz valakit kivételes módon rendszabályozni? Felelet: 
Kivételes módon valakit rendszabályozni annyit tesz, mint 
törvényesen birt jogának gyakorlatától elütni. K. Ezen ki-
vételes rendszabályozás, kikre alkalmazható különösen ? F. 
A katholikusokra. K. Mit jelent ezen szó „kivételes", mikor 
a katkolikusokra alkalmaztatik? F. Ezen esetben a „kivé-
teles" szó annyit jelent, mint „rendszeres". K. Mikor alkal-
mazható ily kivételes rendszabály a katholikusokra ? F. 
Egyáltalában ugyan mindig, de különösen akkor, midőn 
valamely liberális terv a katholikusok miatt veszélyben 
forog. Ií. Alkalmazható-e tehát valamikor protestánsok- és 
zsidókra ? F. Semmi esetre sem ! K. Felmerült-e Európának 
valamely államában napjainkban a szükségesség a katholi-
kusok ellen ily kivételes rendszabályozást alkalmazni ? F. 
Igenis, Angliában. K. Mi okozza e szükségességet ? F. Azon 
körülmény, mert különben a parlamentben most uralkodó 
liberális párt megbuknék. K. Minő kivételes rendszabályok 
akadályozhatják ezt meg ? F. Ha a katholikusok törvény -
szerint birt választási joguktól megfosztatnak. K. Jogszerű 
eljárás lenne-e ez ? F. A katholikusok ellen minden eljárás 
jogszerű. 

Felesleges lenne megjegyeznünk, hogy itt ismét a libe-
rális becsületességgel van dolgunk. A századokon keresztül 
protestáns türelemmel elnyomott, és a véginségre juttatott 
katkolikusok ujabb időben szabadabb lélegzethez jutván 
Angliában, sorakozni kezdettek, minek következménye az 
lőn, hogy szavuk nem csekély sulylyal birt a parlament-
ben, egyes kérdések eldöntésénél ; sőt már a győzelem nap-
jainkban csakis azon kérdésnél volt biztos és oly irányban, 
melyben azt a katholikusok felfogták. Igy történt ez leg-
újabban az ír egyetemi kérdés eldöntésénél is, úgyannyira, 
hogy ennek következtében a ministerium tényleg le is 
köszönt. 

De hát, ki halotta azt, hogy ezek a jött-ment ultra-
montánok a felvilágosodott, 19-ik században még döntő sze-
repet is játszanak Europa komédiás sátraiban, a parlamen-
tekben ? Még megtörténhetnék, hogy véget vetnének a nép 
ámításának. Ezt meg kell akadályozni, mert különben még 
az a gyalázat tapad liberális korunkra és, horrendum dictu, 
Angliában, hogy nem volt képes, aranyszín tiszta nevét az 
ultramontán befolyás szennyétől megőrizni. Hol van az a 
liberális szótár, ebben minden bajra található tapasz van ? ! 
Keresték és megtalálták e kifejezésben „kivételes rendsza-
bályozás" ; — e csudabogár által meg lesz mentve a liberalis-
mus Angliában, mert addig, mig a liberális párt ter-
veit végrehajtja, már készülnek megszorítani a katholiku-
sok választási szabadságát, a mi bizonyára rendszeres álla-
pottá fog változni. 

Honnan vegyünk szavakat a liberalismus e becstelen 
eljárásának és azoknak kellő jellemzésére, kik e hírt félre-
ismerhetlen kárörömmel közölték ? Lennének csak a katho-
likusok is uszályhordozói a liberalismusnak, követnék csak 
commandó-szavát tüskén-bokron keresztül, nemcsak nem 
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fosztanák meg őket befolyásuktól, hanem még ujabb jogok-
kal is ruháznák fel; de hogy katholikusok kath, ügy mellett 
buzogjanak, ez megbocsáthatatlan bün, melyet a legszigo-
rúbban meg kell büntetni. El kell tehát venni törvényes 
jogaikat, mert különben azt vélhetnék a katholikusok, hogy 
még az ő ügyök védelme is jogosult, a mi pedig a legtéve-
sebb gondolat. Az a szabadság, mely a liberalismus codexé-
ben foglaltatik, nem azon értelemmel bir, hogy a katholi-
kusok is érvényesítsék jogaikat saját érdekükben, hanem 
hogy szabadon lehessen őket jogaiktól ott és akkor megfosz-
tani, a hol és a mikor ezt a liberalismus saját érdekében 
tenni jónak látja. 

Habár a katholikusok „kivételes rendszabályozásá-
nak" nem egy példáját tudnók is felmutatni a legújabb 
kiadásban, akár Németországból, akár Svajczból, mégis 
különösnek tünt fel előttünk azon körülmény, hogy ami lap-
jaink az angolországi készülődést oly mohó sietséggel hoz-
ták olvasóiknak tudomására. Nem tudjuk, váljon a kárörömön 
kivül nem rejt-e e sietség bizonyos előjelt magában arra 
nézve, hogy hazánkban is történnek ilynemű készületek 
„kivételes rendszabályoztatásunkra" ? Azaz infernalis düh, 
melylyel legközelebb is néhány lap feltámadási körmene-
tünket megtámadta, nagyon valószínűvé teszi, hogy a val-
lási egyenjogúság divatos eszméjének dicsőségére „kivételes 
módon" elébb ugyan meghagyják, hogy pesti zsidóink meg-
botránkoztatásának elkerülése végett templomainkba zár-
kózzunk, később pedig, minthogy még ez is sérthetné a 
vallásszabadságot nem csak élvező, de különösen szabadal-
mazott hitetlenséget, megparancsolják, hogy ha egyáltalá-
ban akarjuk az Istent dicsöiteni, ugy — hallgassunk, vagy 
menjünk a holdba lakni. 

Van azonban egy körülmény, mely az ellenünk elkö-
vetni szokott erőszakos szemtelenségek között is vigasztal 
bennünket, és ez ügyünk igazságának öntudata, mely elébb 
utóbb, de végre is győzelemre fog jutni. A liberalismus 
achillesi sarkpontja, daczára ámításainak, daczára annak, 
hogy magát igazságként tolja fel, épen állításainak hazug-
ságában rejlik, melyeket csak erőszakkal képes fenntar-
tani. Lehetetlen, hogy az emberiség józan esze örökké e ká-
bitó mámorban maradjon, melybe azt a liberalismus döntötte 
és be ne lássa, mennyire zsákmányolják ki jóhiszeműségét 
egyes hazug jelszavak alatt, egyesek érdekeiért. A belátás e 
pillanata, mely bizonyára be fog következni, lesz a szédel-
gés bukásának és a katholikusok igazsága iránti elégtétel-
nek kezdete, mely után majd a teljes győzelem és az igaz-
ság uralmának korszaka következik. + 

Pest, april 23. A „ P e s t e r L l o y d " j ó a k a r a t ú 
f i g y e l m e z t e t é s e . Általános azon vélemény, melynek 
már mi magunk is gyakrabban kifejezést adtunk, hogy a 
katholikusok egészen el vannak hagyatva s oly ellenségek 
által körülvéve, kik minden alkalmat felhasználnak arra, 
hogy őket megsemmisítsék ; pedig hát annyi jóakaratú ta-
nácscsal s figyelmeztetéssel találkozunk uton útfélen, hogy 
akár soha se gondolkozzunk teendőink mikéntjéről ; elvégzi 
ezt helyettünk majd a „Napló", majd a „Hon", „Reform", 
„Lloyd" stb. ugy, hogy nekünk nem marad egyéb fáradság 
hátra, mint csak végrehajtani, a mit jóakaróink bölcsen ki-
gondoltak részünkre. 

A kitűnően szerkesztett pozsonyi „Katholik'1 hirének 
alapján, — mely szerint püspökeink legközelebb számosab-
ban jelennének meg a felsőházi tárgyalásokon, közben egy-
házi ügyek felett is tanácskozandók, — a „P. Ll." egy kissé 
megdöbbenvén, hogy félelmét elrejtse, nem késik ez alka-
lommal „jóakaratú" figyelmeztetéssel fordulni a püspöki kar -
hoz, azon tanácsot adván neki, hogy ha netalán azért szán-
dékoznék a felső ház ülésein megjelenni, hogy ott egyházi 
kérdésekben valami nevezetes nyilatkozatot tegyen, jobb 
lesz avval elhallgatni, mert bizony, meg fogják bánni ; az 
egyházi küzdelmeknek ugy is meg fog jönni a magok ideje. 

Nem vagyunk beavatva a nm. püspöki kar intentióiba 
és igy nem tudhatjuk sem azt, váljon csakugyan számosab-
ben fognak-e legközelebb megjelenni a felsőházi üléseken, 
sem legkevésbé azt, mit szándékoznak ez esetben tenni, azt 
azonban nagyon jól tudjuk, hogy a „Ll."-féle uraknak na-
gyon kedvükre lenne, ha a püspöki kar az alsóházban tör-
ténteket továbbra is hallgatással mellőzné. De ha mára„LL" 
csakugyan ennyire jó akarattal viseltetik irántunk, hogy 
remeg miattunk, miért nem fedezte fel egyszersmind előt-
tünk ennek valódi okát is ? . . . . Azt mondja, hogy valamely 
nyilatkozat veszélyt hozhatna ránk, de maga állítja, hogy 
e veszély ugy is okvetlenül befog következni ! Miért óhajtja 
tehát a „Ll." a hallgatást ? miért kegyes bennünket a nyi-
latkozattal összekötött veszélyre figyelmeztetni ? 

A helyzet szerintünk igy áll. A „Ll." emberei hason-
szőrű társaival egyetemben már megkezdették az actiót az 
egyház és annak vagyona ellen, ezen actio következtében 
a jövő bonus odor lucri-ja már megütötte az orrát a gsaftelő 
fajnak, ezt koczkáztatni nem szabad ; ha a püspöki kar 
netalán nyilatkozni akarna, ugy ez mi ránk „LL"-ékra nézve 
veszélyes volna, mit csak igy lehet elhárítani, ha ráijesz-
tünk, mert mi, gondolja a „Ll." hatalom vagyunk. — Ha azt 
mondjuk, hogy a nyilatkozat, mely tulajdonképen ránk 
veszélyes, veszélyt hoz az egyházra, akkor a világ, azaz a 
buta katholikusok előtt még ugy tűnünk fel, mintha csak-
ugyan az ő javokat akartuk volna figyelmeztetésünkkel elő-
mozditani, pedig csak saját érdekünk volt szemünk előtt. 

Igenis t. „Lloydll\ ez a számitás van a hozzánk intézett 
jóakaratú (?) figyelmeztetésben. Veszély van, annyi bizonyos, 
és pedig mind a hallgatásban, mind a nyilatkozatban, csak-
hogy megfordított módon, mint azt a „Lloyd" méltóztatott 
előadni. Azon hallgatás, melyet a „Lloyd" tőlünk vár s óhajt 
és melyet előnyünknek mond, voltaképen veszélyünk ; a nyi-
latkozat, melytől fél, melyet veszélyünknek, mond előnyünk, 
és az ő veszélye. Nem mind arany, a mi fénylik, nem mind 
jóakarat, a mi annak látszik. Nem tagadjuk, hogy a „Ll." 
az ilyen zsebbevágó kérdésekhez jól szokott érteni, de most 
az egyszer ügyetlenül elszámította magát és a jóakaratú 
figyelmeztetés köpenye alól a lóláb nagyonis kilátszik. 

Egyáltalában nagyon kár a „Ll." részéről a téntát és 
papirt pazarolni hasonló, hozzánk intézett figyelmeztetésekre; 
sokkal jobban ismeretes előttünk mind a forrás, melyből, 
mind az irány, mely felé lapjában a szél fuj, hogy sem ma-
gunkat leglényegtelenebb kérdésben is szerinte irányoznók. 
Nagyon tisztában vagyunk a felől is, mit és mikor kell ten-
nünk, a felől is, mily jelentőséggel birna ránk nézve, ha mi 
oly szerencsétlenek lennénk, hogy magunkat a „Ll." jóaka-
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ratára biznók. Tartsa fel e szerencsét a „Ll.a másnak, mi 
nem igényeljük azt számunkra, adjon inkább tanácsot, de 
okosat, arra nézve, mikép lebetne megmenteni az országot 
azon sok pióczától, melyeket közönségesen zsidóknak szok-
tak nevezni és mi hálásan fogjuk ez esetben nevét fel-
említeni. • 

Buda, april elején. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i 
p r e d i k á c z i ó i . (Folyt.) „Az, ki bennünket megváltani, 
ki azon adósságot, mely minket sújtott, törleszteni, minket 
Istennel, a megbántott atyával kibékitetii s nekünk meny-
nyei örökségünket visszaszerezni fogja, Isten maga lés z en ; ezt 
jósoltatta az úristen a próféták által. 

Az, ki bennünket megváltani, ki azon adósságot, mely 
minket sújtott, törleszteni, minket Istennel, a megbántott 
atyával kibékíteni, s nekünk mennyei örökségünket vissza-
szerezni fogja, a fajdalom embere lészen, megváltásunkért a 
legkeserűbb szenvedések kelyhét utolsó cseppig ki fogja 
üríteni, és a leggyalázatosabb halállal fog kimúlni. 

Hogy pedig gyengeségünk a Megváltó szenvedésein 
meg ne botránkozzék, ée ez által tévútra vezettetve annak 
istenségében kételkedni ne kezdjen, kit itt szenvedni látunk, 
azért eloszlatja Isten a jövő homályát és megjósoltatja ne-
künk prófétái által a Megváltó szenvedéseinek legcsekélyebb 
körülményeit is, hogy azokban istenségének mindannyi bi-
zonyságait lássuk, mintha igy akarna szólni hozzánk : „Em-
berek figyeljetek ! ha majd látni fogtok valakit, ki mindazt 
szenvedni fogja, mit prófétáim által megjósoltattam, akkor 
tudjátok, hogy ez ama Megváltó, kit küldeni megígér-
tem vala." 

Ezen isteni szeretet és elővigyázat pedig minden bi-
zonynyal a legmélyebb hálára kötelez bennünket, de azt is 
követeli tőlünk, hogy a legmegfeszitettebb figyelemmel ke-
ressük azt, kinek jönnie kell; és ha megjött, ha az adott je-
leken megismertük, akkor a legnagyobb buzgalommal kö-
vessük őt. 

Urunk kínszenvedésének végórái is bővelkednek oly 
jelekben s jelenetekben, melyek Krisztusnak istenségét min-
den kételyen kivül helyzik, mint azt szónok egy külön elő-
adásban fejtegette. 

Az olajfák hegyéről Krisztust Annáshoz hurczolták 
mint egy gonosztevőt, megkötve s biztos őrizet alatt. E főpap 
kérdezé Jézust az ő tanitványai és tudománya felöl ; Jézus 
pedig feleié neki (Máté, 18, 20): „Én nyilván szólottam e 
világnak ; én mindenkor a zsinagógában tanítottam és a tem-
plomban, a hova gyűlnek mindnyájan a zsidók; ésrejtékben 
semmit sem beszéltem, mit kérdesz engem ? Kérdezd azokat 
kik hallották, mit beszéltem nekik ; ime ezek tudják, a miket 
én mondottam. 

Váljon nem ismerhetjük-e meg ezen feleletből is annak 
istenségét és ártatlanságát, ki a bíró előtt állva igy szólhat? 
Krisztus mind azokra hivatkozik, kik őt hallották, mind 
azokra, kik őt ismerték, hivatkozik nyilt fellépésére s bár-
kit felhív tanúnak, ha váljon valaha roszat, bűnöset mondott, 
vagy elkövetett-e ? 

Ily felhívást, ily hivatkozást csak az tehet, ki egészen 
tiszta; és szeplőtelen ; — ez pedig csak Isten lehet ! Kitűnik 
tehát ebből, hogy Krisztus Annas előtt is istenségére hi-

vatkozik: „Kérdezd, ha akarod, kérdezd mindazokat, kik 
engem hallottak, hadd adjanak bizonyságot." 

Mindamellett, hogy ezen felelet oly igazságos és meg-
győző volt, mégis egy szolga ezért Krisztust arczon csapni 
merészelte igy szólván hozzá : 

„Igy felelsz-e a főpapnak?" 
Oh tudatlan durva ember ! nem értetted vagy nem 

akartad érteni Krisztus feleletét ! 
Hasonlóképen cselekesznek most is az igazság ellen-

ségei. Ha nyíltan s egyenesen szólunk hozzájuk, és lelkük 
gonoszságát megmutatjuk nekik, ha bebizonyítjuk nekik, 
hogy tévednek, akkor a durvasághoz, az erőszakhoz folya-
modnak, s átlépvén az illedelem határait oly eszközöket hasz-
nálnak, melyek cseppet sem különböznek azon arczcsapás-
tól, melylyel a szolga Krisztust illette. 

Ezek is a törvényszékek elé kurczolják azokat, kik az 
igazságot hirdetik a népnek, kik más nézeten vannak, mint 
ők magok, s ha Krisztus aztán az ő szolgái által igy szól 
hozzájuk : „nyíltan beszélünk, nem „dolgozunk" mi titok-
ban és sötétben, ugy mint ti, akkor — arczulcsapással felel-
nek, üldözik, bebörtönözik, száműzik őket . . . . 

Krisztus ezen arczcsapás után isteni felséggel felel a 
szolgának : Váljon roszat mondtam-e ? " . . . . Ugyan lehet-e 
ezen feleleten kifogást találni ? Nem fényesen kitünik-e ezen 
feleletből is Krisztus istensége ? Hogy viseltük volna ma-
gunkat mi hasonló körülmények közt ? Nemde dühösköd-
tünk s haragodtunk volna ? Ugy cselekszik ember, de nem 
Krisztus ! 0 nem ismer haragot, nem ismer káromkodást, 
csak az igazságnak meggyőző erejét. 

Annásnál csak rövid ideig maradt Krisztus, áthur-
czolták Öt Kaiphashoz, második bírájához, ki szintén fő-
pap volt. (Vége köv.) 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r il a k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Tisztelem 
azon kegyeletet, mely nézetem szerint a minister ur elfogult-
ságának szülőanyja. A válrokonságnak azon köteléke, mely 
őt a népiskolai törvénynek alkotójához s annak ünnepelt 
emlékéhez fűzi, megmagyarázza egyszersmind azt is, miért 
vonakodik Trefort annyira a bajnak kutforrását ott keresni, 
a hol az van; megmagyarázza azon optimismust is, mely őt 
a helyzet megítélésében, s azon eseményeknek mérlegelésé-
ben vezérli, melyek már magában véve nem kellemes álla-
potainkat még roszabbakká tették ; s megmagyarázza végre 
azt is, hogy tud ő azon hiu reményben ringatózni, misze-
rint sikerülend a tagadhatatlanul nagy nehézségeket pusz-
tán csak holmi megnyugtatásra számított szólamokkal le-
győznie. 

Ha népiskolai törvényünk nem léteznék, vagy ha oly 
törvényünk volna, mely a felekezeti iskolát a felekezetnélkü-
livel legalább egyenjogunak tekintené ; ha továbbá csak-
ugyan semmi sem történt volna, mi a felekezeti iskola ká-
rára gyakorolt nyomást, úgyszólván kézzelfoghatóvá teszi; 
akkor, de csakis akkor mondhatnók, hogy a ministernek 
megnyugtató szavai vajmi belértékkel birnak. , 

Azon körülmény, melynek valódiságát maga a minis-
ter is beismeri, miszerint valamennyi hitfelekezet, különbség 
nélkül, tehát egyhangúlag, azon nyomás ellen tiltakozott, 
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mely a felekezetnélküli iskola meghonosításának czéljából 
gyakoroltatott, — ezen egy körülmény, azt hinnéd, elégsé-
ges arra, hogy a nyomásnak tényleges létét minden kételyen 
kivül helyezze ; valamint egyúttal valamennyi hitfelekezet-' 
nek idegenkedése a felekezetnélküli közösiskola iránt, ünne-
pélyesen pálczát tör oly törvény felett, melyet ugyancsak a 
népnek nevében, a most nyiltan ellentmondó felekezeteknek 
képviselői hoztak. 

Feleslegesnek látszhatnék tehát — hacsak e szó : „köz-
vélemény" nem üres hang, mely néha jelent valamit, néha 
pedig nem ; — feleslegesnek látszhatnék, az egész ügygyei 
részletesben foglalkozni ; szemben azonban amaz igazolással, 
melyet a minister saját álláspontjának védelmére megkisér-
lett, az ellenkező nézetnek s az ellenkező, ez egyszer mind-
két részről elismert, tehát igazi közvéleménynek igazolása 
is helyén leend. 

A minister azáltal jeleli meg álláspontját, hogy azt 
mondja, miszerint nem arra néz, „felekezeti-e az iskola, vagy 
felekezetnélküli, hanem váljon jó-e?" . . . 0 tehát azt hiszi, 
miszerint mindkét rendbeli iskola egyformán jó lehet. A „jó" 
pedig viszonylagos fogalom, melynek emlegetése önkényt is 
e kérdésre készti az embert : „mi czélból jó, mire való?" — 
de ez nem illik Trefort ministerre, ki mindenesetre absolut, 
feltétlen jóságot tart szem előtt. 

Hahogy a ministernek eme nézete ellen egész hatály-
lyal fel akarnék lépni, ugy ezen felette komoly, a tudo-
mánynak legelső tekintélyei által mindenha s győzedelme-
sen a felekezeti iskola javára eldöntött kérdésnek fejtegeté-
sében a rendelkezésemre álló térnek határait messze tul 
kellene lépnem. De vannak idevonatkozó, gyakorlati moz-
zanatok is,'melyek kevés szóba foglalhatók, s mégis elégsé-
gesek arra, hogy a szóban forgó ügyet kellő világosságba 
helyezzék, a miért is csak ezeknek fejtegetésére szorít-
kozom. (Folyt, köv.) 

Nagy-Várad, april 20. K ö z ö s i s k o l a - ü g y . 
(Vége.) Ezen féltékenységet azonban az egyháztanács az 
egyházközség roppant sérelmével feláldozta az ujdivatu kö-
zös iskoláztatás eszméjének, mely pedig oly kotyvalék, 
melyet a jobbhoz szokott gyomor megemészteni nem képes. 
Ezenfelül a református növendékek évenkint 100 napot ve-
szítenek a tanításból, mert nekik ünnepeik nincsenek, hoz-
zájárul, hogy a város a törvény által engedélyezett 5% he-
lyett 16%-ot vetett ki — hát nem látták ezt előre? — és 
ezen „drága pénzen olyan tanintézetet kaptak, mely sokkal 
roszabb, mint felekezeti iskoláik voltak". A vége oda me-
gyén ki, hogy a református növendékeket á bérlet leteltével 
ki kell venni a közösiskolából, és a protestáns felekezeti 
iskolát vissza kell állítani. Megemlítem még azt is, hogy 
ezen indítványból nem kevesebbet lehet megtanulni, mint, 
hogy a közoktatásügyi minister ur legközelebb kiadott isme-
retes köriratával a felekezeti iskolák mellett agitál, ezen 
felfedezésen legjobban bizonyára, ugyhiszszük, maga a mi-
nister ur fog csudálkozni. 

Bármikép vélekedjünk is egyébiránt az ezen indít-
ványból kirivó protestáns öndicsekvés és jog felől, másrészt 
csak dicsérettel említhetjük fel felőle azt, hogy bátran szó-
lal fel a felekezeti iskoláztatás mellett. Ugyanis teljes igaza 
van, midőn azt mondja, hogy ama czélt, melyet a közösis-

kola elé tűztek, hogy t. i. a növendékek egykor hasznosak 
legyenek ugy magoknak mind a hazának, ezt a felekezeti 
iskola által épen ugy lehet elérni, mi meg hozzá teszszük, 
hogy még jobban is, sőt csakis ez által. A mi hitünk szerint 
ezen inditványuyal sokkal több lesz elérve, mint amennyit 
maga az indítvány is czéloz ; valóságos halálos döfésnek 
tekintjük mi ezen inditványt a nagy-váradi közösiskolákra 
nézve. Vizsgáljuk csak a helyzetet. 

Nagy-Váradon ez ideig a protestáns felekezetet kivéve, 
minden felekezet bír saját iskolájával, nevezetesen a katho-
likusok részére a főt. káptalan, évi néhány ezer forintnyi 
nagylelkű áldozattal tart fenn iskolát. A közösiskolába 
tehát e szerint néhány hithideg, katholikus család gyerme-
kein kivül járnak, alig említésre méltóan, zsidók, oláhok és 
legnagyobbrészt protestánsok ; ha most a protestánsok fele-
kezeti iskolájokat ismét felállítják, semmi kétség sincsen 
benne, hogy ezek gyermekeiket mind saját iskoláikba viszik, 
a közösiskolának e szerint csak alig néhány tanitványa fog 
maradni, melyekért külön iskolát fentartani a nép rettentő 
megterheltetésével, valóságos igazságtalanság, sőt oktalan-
ság lenne" Nagy-Várad városa részéről ; ezért véljük mi, és 
pedig nem alap nélkül, hogy ezen indítvány a n.-váradi 
közösiskoláknak meg fogja adni a halálos döfést. 

De mi ezenfelül azt is szeretnők, hogy városunk kath. 
polgárai se néznék tovább összedugott kézzel, mit tesznek 
protestáns atyánkfiai, hanem látnának hozzá, hogy vége 
vettessék már azon igazságtalanságnak, melyet a katholiku-
sok, iskoláik elvitele miatt, a küzösiskolák behozatala óta 
szenvednek. Halász főgondnok ur indítványa e tekintetben 
kedvező alkalmul szolgálhat, hogy a város katholikusai a 
városi tanács előtt tömeges aláírással ellátott kérvénynyel 
megjelenjenek, és a közösiskola beszüntetését, (melyre ők is 
fizetnek, holott hozzá semmi közük sincsen) ós kath. isko-
láik visszaadatását követeljék. Sz. László ős kath. városa 
katholikusainak tényleg kell bebizonyitaniok, hogy méltók 
nevökre, méltók szentjük védelmére, meg kell tisztítani 
Nagy-Váradot e „kotyvalék"-tói, mint Halász ur helyesen 
nevezi, mely nélkül eddig is meglehetett, és pedig meglehe-
tett nyugodtan, boldogan, alig érezhető teherrel. Azon re-
ményben, hogy e kedves tudósitással nemsokára szolgálha-
tok a „Religio" olvasóinak, befejezem első levèlemet. — e — 

Székesfehérvár. E l n ö k i j e l e n t é s a s z é k e s -
f e h é r v á r i , k a t h o l i k u s - p o l i t i k a i k a s z i n ó 
1872- ik é v i m ű k ö d é s é r ő l . Azon meleg érdekeltség, 
melylyel a kath.-politikai kaszinók, a katholicismus min-
denképeni érvényesülésének eme kiváló főtényezői iránt 
viseltetünk okozza, hogy a következő beszédeket, melyek-
nek szives beküldéseért ezennel őszinte köszönetet mon-
dunk, egész terjedelmökben közöljük, a végből, hogy a de-
rék fehérváriaknak példája minél szélesebb körökben gyújt-
son s lelkes utánzásra találjon. Az elnöki jelentés követke-
zőleg hangzik. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Az egylet alakulása, illetőleg megkezdett működése 

óta, az alapszabályok 13. §-ában kiszabott egyévi határidő 
eltelvén, működése s szükségeiről elnöki jelentésemet a kö-
vetkezőkben van szerencsém egybefoglalni. 

A m. év január 28-án tartott közgyűlésben az egylet 

-
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megalakultnak nyilváníttatván, az ekkor bejelentett tagok 
száma 193 volt, de mivel az aláírások gyűjtésével megbí-
zottak cselekvő befolyásától nagyobb siker volt várható, a 
tagok felvételének az alapszabályokban előirt módja még 
egy ideig mellőztetett, s a bemutatott ivek ujabb aláirások 
eszközlése végett a gyűjtőknek kiadattak ; minthogy azon-
ban az egyleti tagok számát, vége felé közeledvén az év, 
constatálni kellett, a m. év október 27-én tartott választ-
mányi ülésben elhatároztatott, hogy az ivek beszedessenek 
s a tagok felvétele jövőre az alapszabályokban előirt módon 
történjék. A 29 aláirási iv közül csak 7 érkezvén be; ezek-
ből 8 főnyi szaporodás tűnik ki, s igy a tagok jelenleg ki-
nyomozhatott száma 201, kik közül 10 alapitó, a többi pedig 
rendes tag. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy jóllehet az alapitótagi 
dij csak 40 frt., mégis a fennevezett 10 tagtól összesen 1-500 
fr t . folyt be. 

Különös megemlitést érdemel megyés püspök Ù méltó-
ságának 1000 forintnyi nagylelkű adománya. Az alapitók ez 
áldozatkészsége a leghálásb elismerést érdemli az egylet ré-
széről, melyet ezennel nyilvánitani szerencsés vagyok; e 
körülménynek tulajdonitható, hogy szállás béreltethetett, s 
a bútorok, nyomtatványok, irodai felszerelés és hivatalos 
pecsétre előlegesen megkívántatott költségek fedeztethettek, 
s igy az egylet működését megkezdhette. 

A jelenlegi szállásért — fűtést, világitást s szobatisz-
togatást is beleszámitva — fizettetik egy évre 600 frt. Ezen 
összeget az egylet vagyoni állapotához mérve, hoszabb 
időre elviselhetlennek kellett tartani, szükséges volt tehát az 
egylet pénzeréjének megfelelő, olcsóbb és mégis alkalmas 
helyiségnek megszerzéséről gondoskodni. 

A választmány e részbeni fáradozásának eredménye 
az lőn, hogy a főt. káptalan az aggpapok intézete házában 
átengedett egy helyiséget, mely ugyan az egylet költségén 
alakitandó át és a bérlet megszűnése esetében előbbi állapo-
tába visszahelyezendő; — de tekintve az évi 150 forint cse-
kély házbért, s a ház kedvező fekvését, — mihez járul még, 
hogy az azon házban lakó egykázfi, ki jelenleg is a meghivó 
jegyek és postai levelek kikordására felfogadtatott, a tisz-
togatást és felügyeletet mérsékelt jutalom mellett magára 
vállalja, — továbbá, hogy a 180 forintnyi átalakitási s eset-
leg az előbbi állapotba visszahelyezési költség az alapitó ta-
gok nagylelkű adományozásából lesz fedezhető, — s végre» 
hogy a most emiitett átalakitási költség levonása után is, 
mint a számadásból kitetszik, — a még fennmaradó alapitói 
tőke kamatai és az egyleti rendes tagok által fizetendő évi 
dijakból a folyó kiadások fedeztethetnek, — a szállás vál-
toztatása iránt való intézkedés igen előnyösnek tekintendő. 

(Vége köv.) 

Berlin. A p r o t e s t a n t i s m u s n a k j e l e n l e g i 
z i l á l t s á g á t a különféle evangelikus egyházaknak szo-
morú belállapotait, s a hitetlenségnek folytonos növekedé-
sét a „Kreuzzeitung" legújabban a következő, élethű voná-
sokban ecsetelte: 

Isteni tisztelet van. Ott áll a prédikátor az oltárnál, 
kezében tartja a liturgiát és többi közt .az apostoli hitval-
lásnak eme szavait is mondja el : ,hiszek Jézus Krisztusban' ; 

s szemben vele ül a templomnak hajójában nyája, mely jól 
tudja, hogy papja nem hiszi azt, a mit most épen elmondott. 

Confirmatio van. A gyermekek az agenda szerint meg-
kérdeztetnek : vallják-e az egyháznak apostoli hitét ? S a ki 
ezt kérdezi tőlök, — maga sem vallja a z t . . . . 

Karácson van. Az angyal igy szól a pásztorokhoz : ,Ne 
féljetek, mert ime nagy örömet hirdetek nektek, mely leszen 
minden népnek; mert ma született nektek az Udvözitő, ki 
az Ur Krisztus, Dávid városában. És azonnal mennyei sereg 
sokasága jöve az angyalhoz, dicsérvén és mondván: Dicső-
ség a magasságban Istennek, és a földön békeség a jóaka-
ratú embereknek ! . . . Hogy viszhangzik e mennyei dicsé-
nek a halandók sziveiben és — a prédikátor ezt mondja rá : 
„csak szép költemény ez, egyéb semmi ! " . . . . 

Az éneknek vége, az orgona elhangzott ; ott áll a szó-
széken az ,igének szolgája' s felolvassa amaz evangeliumi 
részletet, mely felett prédikálni fog. Véletlenül a kanai me-
nyekzőn van a sor. „Mit fog ez ebből csinálni ?" — kérdik 
alant egymástól hallgatói —• „mert az egész meséből maga 
sem hisz egy szót sem. Ily csudákat a nazarethi ember nem 
művelhetett" . . . . 

Lakodalman voltak. Ebéd után szokás még most is 
eme verset elénekelni : ,Dicsőség az atyának s fiúnak s a 
szentléleknek, a háromegy Istennek !' — „nézd csak" — 
súgja Jancsi szomszédjának — „a prédikátor is énekel, pe-
dig tudom, hogy nem hiszi, hogy a Fiu is Isten" . . . . 

Minek nevezzük az olyan állapotokat ? Mi okozza 
azokat ? 

Ezen állapotokat az okozza, hogy sokan, sőt legtöbben 
azok közül, kik leghangosabban a protestáns egyháznak 
elidegenithetlen jogára, a szabad vizsgálatra hivatkoznak, 
kész hitetlenséggel fognak a vizsgálathoz. Jó ideje volna 
már utána nézni, váljon Luther, Kálvin, Melanchthon, s a 
reformatiónak többi atyjái, meg nem fordultak-e sirjokban 
a miatt, a mi manap a protestantismus lényegének s elide-
genithetlen jogának neveznek. 

Eddig a ,Kreuzztg.' Erre a ,Germania' a következő, 
igen helyes megjegyzést teszi : „Luther, Melanchthon, Kál-
vin és a többi ,reformátor', midőn néhány tényleg fennálló 
baj ellen küzdöttek, minden tekintélyt rontottak le, követ-
kezőleg magoknak sincs joguk, tekintélyt követelni. A pro-
testáns egylet, s kik annak nyomdokaiba lépnek, semmi 
egyebet sem tesznek, mint hogy a reformátorok elveiből a 
végkövetkeztetéseket vonják, s ha Sydow, az istentagadó 
szintén a „reformatio atyjái"-ra hivatkozik, akkor — helye-
sen cselekszik. 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

Lehetetlen, hogy a szerző gróf minden vakmerő állí-
tásaira kiterjeszkedjünk, de még sem mulaszthatjuk el, hogy 
e 2-ik fejezetből még egy pontot ki ne emeljünk. Tévesnek 
nyilatkoztatja ugyanis szerző azon nézetet, mintha a pápa-
ság a politikai felforgatók, internationalisták, communisták 
ellenében az államnak segélyt képes lenne nyújtani; ellen-
kezőleg, minthogy a pápaság tapasztalja, hogy alkotmányos 
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országokban az ö bir- és hatalomvágyának határ van szabva, 
kész ezen felforgatókkal szövetségre lépni s az alkotmány 
ellen összeesküdni, csakhogy uralmát fentarthassa. Mondott-e 
valaha ennél valaki nagyobb esztelenséget ? Oly tudatlannak 
tartsuk-e szerzőt, hogy kénytelenek legyünk felőle feltenni, 
hogy még azt sem tudja, kinek köszönheti a magyar nemzet 
alkotmányát ? Hát az angol nemzet talán a gróf ur őseinek 
és nem az egyháznak köszöni Magna-Chartáját ? Kik for-
gatják ki napjainkban is az alkotmányokat sarkalatos 
elveikből, a pápaság-e, vagy azok, kik a gróf úrral egye-
temben önző liberális nagyravágyásuknak nem tudnak ha-
tárt szabni ? és a törvényes fejedelmek ellen, kik lázitották 
fel a népet, kik szövetkeztek a nép söpredékével, hogy or-
szágok romjain saját becses énjök érdekében a népet kizsák-
mányolhassák?A Rákóczy-, Bocskay , Bethlenféle lázadások-
nak, hogy csak hazánkról tegyünk emlitést, a pápaság volt-e 
szerzője, vagy nem inkább az ország nagyravágyó nemesei ? 

Világos, hogy a pápa akart beülni, Magyarország ki-
rályi székébe, azok az ártatlan grófocskák, herczegecskék 
és kurta nemesek a vizet se tudták megzavarni soha (?) Vi-
lágos dolog, hogy a főrendüek voltak azok, kik kárhoztattak 
és kárhoztatnak ma is minden lázadást, ők voltak azok is, 
kik az internationale és communisticus irány elvei ellen az 
annyiszor a gr. ur által is kigúnyolt allocutiókban dörögtök. 
Mégis csak szép dolog lehet az, ha valaki a buta tömegen 
annyira felülemelkedik, hogy képes a napnál is világosabb 
igazságot arczul csapni és még el sem pirul bele; ehhez va-
lóban közönséges ember szemérme nem elegendő, hanem leg-
alább is gróf Pejachevichnak kell lennie és akkor is előbb le 
kell mondani az igazság iránti érzékről. (Folyt, köv.) 

30. Megjelent és beküldetett az egri ,Népkönyvtár-
nak második : „Élet és Történet" czimü, második füzete. Irta 
Vincze Alajos. 64 1. ára 20 kr. Tartálma : ,Az erdei ház', 
igen sikerült beszély, és: ,Magyarország történetéből', ho-
nunk őstörténelmének vázlata egész Gejzáig incl. 

31. Megjelent és beküldetett Buzárovits Gusztáv könyv-
zene- és mükereskede'se által Esztergomban: „Christliche 
Gesellschaftslehre, principielle Erörterungen über die so-
cial-politischen Grundfragen der Gegenwart in populärer 
Darstellung von Dr. Joseph Dippel." Regensburg, Pustet, 
1873, k. 8. XII s 404 1. ára, keresztkötés alatt, bérmentes 
szétküldéssel 2 forint. Igen korszerű, alapos s mégis nép-
szerű munka. 

„Der Staat ohne Gott, das sociale üehel unserer Tage", 
von August Nicolas, Verfasser der „Philosophischen Stu-
dien." II. kiadás, bolti ára SO, bérmentes házhozküldéssel 
70 krajezár. 

„Der Schulunterricht in Preussen" von Felix Dupan-
loup, Bischof von Orleans sat., bolti ára 30 kr., postán meg-
küldve 36 kr. 

„Die Communalschulen" von C. Sickinger, ára 30 kr., 
illet. 36 kr. 

„Das Narrenschiff unserer Zeit" von Hans am See ; a 
napjainkban divó, liberális áramlatnak igen sikerült jellem-
zése; ára 36, illet. 40 kr. 

A két elsőnek ismertetését legközelebb megkezdendjük. 
Buzárovits Gusztáv ur, ki mint Sartori Károly pesti üzleté-
nek több éven át volt vezetője szélesebb körökben ismeretes, 
legújabban a nevezettnek esztergomi üzletét, melyet régeb-
ben szintén huzamosb ideig vezetett, tulajdon neve alatt 
átvette. Otthonossága a kath. irodalom mezején, ügybuz-
galma s széles mérvű összeköttetései kiválólag arra képesi-
tik őt, hogy a t. közönség méltányos igényeinek minden 
irányban eleget tegyen. Ajánljuk, mint régi ismerősünket 
a legmelegebb pártfogásba. 

32. Nt. Karsch Lolion, a n.-váradi Lyceumban az ó s 
újszövetségi szentirás-magyarázat r. ny. tanára előfizetési 
felhivást bocsát szét „Hit, Remény, Szeretet" czimü, nagy-
böjti beszédkörre. A 7—8 ivre terjedő munkának előfizetési 
ára 80 kr., megjelenési határideje : májushó első napjai. 
Gyűjtők 8 pélgány után tiszteletpéldányt nyernek. 

VEGYESEK. 
— Lachat püspöknek kiűzetéséről svajczi lapok a kö-

vetkezőket beszélik. April 16-án, reggeli 9 órakor többkor-
mányi hivatalnok jelent meg a püspöki palotában azon je-
lentéssel, miszerint meg vannak bizva a levéltárt hivatalos 
zár alá venni. A püspök, tiltakozás mellett bebocsátotta 
őket. Miután a zár alá tétel végrehajtatott volna, ugyan-e 
hivatalnokok azt jelenték a püspöknek, miszerint a palota e 
naptól fogva megszűnt rendelkezésére állni ; nyilatkoznék 
tehát, váljon vár-e még további rendszabályokat a kormány 
részéről, hogy az elhagyja. A püspök erre kijelenté, misze-
rint magával a rendőrfőnökkel szeretne beszélni, hogy tudja 
meg attól, minő rendelet érkezett a kormány részéről, s 
hogy constatáltassék, hogy ő, Lachat püspök, csak az erő-
szaknak engedett. A rendőrfőnök, Ackermann ur, csakugyan 
meg is jelent, s tudomására adta a püspöknek, miszerint 
meg van bizva, őt szükség esetében még kárhatalommal is 
eltávolítani palotájából; mire a püspök ezt felelte: „Ha igy 
van a dolog, akkor az erőszaknak engedvén megyek, s pedig 
mindjárt most, önnel;" — s köpenyegét feladatván magának, 
fogta botját s kalapját, s a rendőrfőnök kíséretében elhagyta 
a palotát. A kapu előtt Ackermann elbúcsúzván, a püspök, 
káptalana, irodaigazgatója s néhány más papnak kíséreté-
ben a székesegyházba vonult, hol rövid imát mondott, azután 
pedig bizonyos Haller ur, néhány pereznyi távolságban a 
város előtt fekvő villájában töltötte a napot s a rá követ-
kező éjt, mig 17-kén Altishofenba utazott, hol azóta tar-
tózkodik. 

Jura vidékén a katholikusok üldözése mindinkább 
nagyobb mérveket ölt. Mert a „felfüggesztett" papok, ter-
mészetesen, minden kormányi tilalom daczára is tovább 
végzik egyházi functióikat, azért most hallomás szerint a 
berni kormány elhatározta, hogy a papoknak egyáltalán 
meg fogja tiltani, a templomok küszöbét átlépni (!). A plé-
bániák száma meg fog kevesbittetni, s az ezeknek betölté-
sére szükséges „szabadelvű" papok concursus utján fognak, 
akár külföldről is meghivatni. 

— A lajtántuli „Reichsrath" e napokban elvetett egy 
törvényjavaslatot, mely szerint a bécsi protestáns hittani 
kar az ottani egyetembe bekebeleztetett volna. A főér-
vek, melyek a maga idején, midőn e tvjavaslat mindkét ház 
előtt tárgyaltatott, ellene felhozattak, a bécsi egyetemnek 
kétségbevonhatlan katholikus jellegéből meritve lévén, a 
javaslatnak elvetése egyúttal e jellegnek elismerését in-
volválja. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Kiegyezés a liberalismussal. — Körül-
tekintés a saját magunk táborában. — Szent-István-tár-
sulat. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kiegyezés a liberalismussal. 
(Vége.) 

Egyezkedjünk tehát? Lehet, szabad-e nekünk 
és bárkinek, ki az emberiség javát szivén hordja, 
a fentebb röviden jelzett i rány jogosultságát elis-
mernünk ? Ez elismerésnek nem természetes követ-
kezménye lenne-e az egyház 2000-ed éves működé-
sének, isteni küldetésének, tani tmánya igazságának 
megtagadása? Nem valóságos erkölcsi bukást je-
lentene-e itt az alkudozás, ily két, egymással ellen-
tétes i rány között? Valóban ez oly irányú rend-
szernek lenne elfogadása, mely minden, addig létező 
és a kereszténység elveinek alapján alakult viszo-
nyainkat gyökerestől felforgatná ; a becsületesség, 
őszinteség és hűség helyett, a gaz csalást s ravasz-
ságot szentesitené ; a jog fölé az erőszakot emelné 
és az emberiség nagyobb, becsületesebb felét a leg-
rafinirtabb, és mert állitólagosan jogosult, semmi 
módon meg nem akadályozható clique já tékbábjává, 
rabszolgájává tenné. 

A létezés jogosultságának, az egyezkedési vágy 
és törekvés következtében történt elismerése által 
ugyanis meg van adva az alap, melyen a liberalis-
mus tovább működhetik s önmagát érvényesiteni 
törekedhetik bármely téren is; törekedhetik az el-
lenfélnek kárával , sőt .az ellenfél léte teljes meg-
semmisitésének árán is. Nem látjuk-e ezt tényleg 
igazolva? A liberalismus, midőn fellépett, látta az 
egyházat hatalma által fényleni és uralkodni, alku-
dozni kezdett egyeseikéi az egyházban, az egyesség 
árául „szabadságot" igért biztositani az egyháznak 
s fel talál ta a „szabad egyház a szabad államban"-
féle, hazug szólamot. Kezdtek vele alkudozni, mert 

örültek a vélt szabadságnak : egyenjogú félnek is-
mertetvén el, ezáltal a liberalismus terjeszkedni 
kezdett minden irányban és ma, midőn megerősö-
dött, a hazugság ősatyjával egyenlően megszegi igé-
retét, esztelenségnek nevezi, mit azelőtt igazságnak 
hirdetett, és nyil tan kimondja már, hogy nem sza-
badság, hanem a legerősebb bilincsekbe vert, aljas 
rabszolgaság az, mit az egyháznak kezdettől fogva 
szánt addig is, mig teljesen megsemmisitheti. Ma 
már szemtelenül zsarnokoskodik és a gyártot t „köz-
vélemény" nevében anathemát kiált minden törek-
vésre, mely akár bátran megtámadja a szokássá 
avatott és bűntelenül gyakorolt corruptiót, akár 
elvonulva csendesen működik, hogy a társadalom-
ból csaknem teljesen kiküszöbölt jog, igazság és 
erénynek ismét helyet, tiszteletet és érvényt sze-
rezzen. 

Hazai történelmünk nagyon sokat mesélhetne 
e tekintetben oly körökből is, hol a liberális áram-
latnak irányát és végczélját bizonyára még na-
gyobb határozottsággal tudnák megjelölni, csatta-
nósabb példákkal tudnák felvilágosítani, mint azt 
mi tenni képesek vagyunk ; de azért nálunk is rész-
ben kitért egy párt előle, részben compromissumra 
lépett, majd ismét finoman megkülönböztethetni 
vélte az álliberalismust az „igazi" liberalismustól és 
most a sok kiegyezési kisérlet után oda ju to t tunk, 
hogy a liberalismus feltartózatlanul haladva, meg-
mételyezte az országot, lépésről lépésre foglalta el 
az eddig általunk birt helyzetet és nem fog nyu-
godni addig, mig csak bennünket minden térről le-
szorítva, mint praesumtiv örökös, mindenünket el 
nem foglalja, anyagi ugy mint szellemi befolyásun-
kat , iskoláinkat, ugy mint vagyonunkat el nem 
confiscálja. 

Vagy más jelleggel birnának az országgyűlé-
sen legközelebb beadott, életérdekeinket oly közel-
ről érintő interpellatiók ? Nem ugyanazon ravasz 
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eelleljáás jrmzi-e az egyetem, a jezsuiták, a polgári 
házasság, a fundus religionis és studiorum, az egy-
házi birtok, a vallásszabadság stb. ügyében beadott 
indítványokat s az ez alkalmakkal hozott határo-
zatokat, melyek honi liberálismusunkat sajátos mó-
don jellemzik? Előbb kétségbe vonják jogainkat, 
az igazság felderitésére (?) bizottmányt neveznek 
ki, hogy végre ellenünk határozzanak. Hogy ez lesz 
a dolognak vége, kezeskedik felőle a liberalismus-
nak ismeretes becsületessége, hiszen ő az, ki a tör-
vényeket, az okmányokat értelmezi és ha ezek 
mégis minden kétséget kizáró világossággal lenné-
nek fogalmazva, ugy kezében az erőszakos hata-
lom, vagy a törvénygyártási felhatalmazás, mely-
nek segítségével visszaható erővel biró törvényeket 
alkot, felforgat alkotmányokat, csakhogy jogfosz-
togatási, rablási vágyának eleget tehessen. 

Nem képzelhetünk hazánkra, az emberiségre 
és az egyházra nézve is nagyobb veszedelmet, mint 
ha látva a liberalismusnak, minden irányban és té-
ren szétágazó, romboló hatását, vele az egyezkedési 
kisérletek be nem szüntettetnének. E jogos követe-
lést teljesiteni mi egyháziak vagyunk első sorban 
hivatva, nekünk kell mindenekelőtt lemondani azon 
sima hajlongás-, alkalmazkodni kész hajlandóság-
ról, mely ügyünket soha győzelemre, csak bukásra 
vezetheti a liberalismussal szemben. Nekünk nem 
kenyerünk a hazugság, a rágalom és a ravaszság, 
mikben a liberalismus oly annyira kitűnik és igy e 
téren nem versenyezhetünk vele, mert becsületessé-
günket csak kizsákmányolja és nemtelenül kiját-
sza. Igen minket illet meg mindenekelőtt, hogy 
nem csak minden egyezkedési kisérletet elvessünk, 
hanem egyenesen megtagadva a liberalismus jogo-
sultságát, minden téren határozottan szembe száll-
junk vele ; mert az emberiség legszentebb érdekei-
nek megőrzése, melyek felett alku nem létezhetik, 
ránk van első sorban bizva; hűtlenség bélyege nél-
kül nekünk nem lehet, nem szabad engedékenysé-
günk által a gondjainkra bizott emberiséget elme-
rülni engedni, a liberalismus által készitett u j po-
gányságba, honnan száműzve van a jog, igazság, 
becsület, erény és szabadság. 

Vagy ha mi nem lépünk elsők ki a küzdtérre, 
ugy kiktől várhat juk , hogy megszabadítsák az em-
beriséget e minden szépet, nemest és jót kiöléssel 
fenyegető athmosphaerából ? Talán azoktól, kik e 
légkörben élnek, kiknek ez éltető elemökké vált ; 
vagy azoktól, kik az önérdektől űzetve, készek ma-
gokat bármely perczben a liberalismus karjaiba 

vetni, csak tapintható hasznát tapasztal ják ? hiszen 
ezek, még ha akarat juk lenne is fellépni, nélkülö-
zik, ha talán nem is a physikai erőt, de bizonyára 
a függetlenséget és azon öntudatot, hogy mindenki-
nek kötelessége saját körében annyit tenni az emberi-
ség közkincsének, a jog, igazság és erénynek meg-
mentésére, amennyi csak erejétől telik. 

Egy perczet sem szabad többé tétlenségben el-
töltenünk, mert ez a legszentebb érdekek veszélyez-
tetésével, koczkáztatásával jár , mely érdekekért 
legnagyobb részt mi vagyunk felelősek. Lehet, sőt 
bizonyos, hogy a liberalismus, látva és tapasztalva, 
mikép az eddigi gyöngeséget erély, a mindenhez al-
kalmazkodó hajlamot szilárd elhatározottság vál t ja 
fel ; hogy mondjuk, látva ezt, felbőszül és százszo-
ros dühvel ront megszokott fegyvereivel ellenünk ; 
hogy rágalmainak tárházát felnyitva, elnyomni tö-
rekszik általok bennünket, de ez csak a végerőfeszi-
tést jelentené a liberalismus részéről s a megszaba-
dulás óráját az emberiség részére; mi pedig ismét 
egyszer háláját fogjuk kiérdemelni a világnak, hogy 
megtörtük a corruptio hatalmát és megmentettük 
mindazt, mi nélkül sem a társadalom a folytonos 
belharczot és egyenetlenséget ki nem kerülheti, sem 
a ker. civilisatio magaslatára nem emelkedhetik fel. 

A 

Körültekintés a saját magunk táborában. 
Y. 

Mikor és mennyiben szabad egyházi s világi elöljá-
róinknak cselekedeteit, fellépése't, eljárását, tévedéseit, fo -
gyatkozásait s hibáit Ítéletünk körébe vonni ? E kérdéssel 
végeztem utolsó czikkemet. Kezdjük az utóbbiakon. 

Itt mindenek előtt tekintetbe veendő, hogy az elöljá-
róság, a hatóság már csak hivatalos állása miatt is fokozot-
tabb mérvben igényelheti, hogy hirét s nevét tiszteletben 
tartsuk, mert neki hivatalos kötelmeinek pontos s tökéletes 
teljesítése czéljából tekintélyre s fokozottabb becsültetésrő 
szüksége van. Azután pedig különbség teendő a világi s az 
egyházi elöljáróság közt, a melyek természetüknél fogva 
egymástól különbözvén, különböző szempontok alá esnek. 

A világi előljáró is csak hivatalnok, s mint ilyen a kö-
zönségnek, a nyilvánosságnak szolgája. Midőn utasításait 
teljesítjük, nem neki, nem az ő személyének, nem valami 
benne lakozó, specificus hatalomnak engedelmeskedünk, h a -
nem a törvénynek, azon közös törvénynek, melyet ő csak 
emlékezetbe hoz nekünk, vagy megmagyaráz. Az ő szemé-
lyében tehát a törvényt tiszteinők ; de a mint a világ manap 
áll, a katholikus ember igen gyakran azon helyzetben talál-
hatja magát, hogy a törvényben lehetetlen az Isten aka ra -
tát tisztelnie, s a világi hatóságban csak nagyon is sensu 
lato az Istennek helyettesét ; mely esetekben tehát engedel-
meskedik dominis dyscolis, amennyire és a meddig mint 



2 7 5 

katholikus ember engedelmeskedhetik, a többiben pedig egy 
perczig sem fog habozni, erkölcsileg megengedett eszközök-
kel oda hatni, hogy az ilyen elöljáróság eltávolittassék azon 
hatalomkörből, melyben jót nem, csak roszat művelni tud és 
akar. Ezen eszközökkez pedig minden bizonynyal tartozik 
az is, ha azon hibáit felfedezzük és köztudomásra kozzuk, me-
lyek őt hivatalának betöltésére képtelenné vagy méltatlanná 
teszik. Ezt ily kötelességfeledett hatóság irányában annál 
inkább teendjük, minthogy az igazság és igazságosság érde-
kében még különben jó irányú elöljárósággal is kénytelenek 
volnánk ugyanazt tenni, ha a köteles tiszteletnél magasabb 
tekintetek azt kivánnák. 

De hogy állunk e tekintetben szemben az egyházi 
elöljárósággal ? Sokkal egyszerűbben ! Azt hiszem ugyanis 
hogy igazi katholikus ember egyházi elöljárójának hibáit 
soha sem hozandja a nyilvánosság elé. Világi hatóság-
hivatalnok- vagy elöljárónál e tekintetben még azt is le-
hetne felhozni, hogy ezeknek nagy része mint a népnek, a 
közönségnek választottja szerepel, a miért illő, hogy a vá-
lasztók ismerjék azt, kit választottak, s hogy máskor, ha 
ugy tetszik nekik — mert a választóknak, mint tudjuk, 
nem ritkán igen furcsa izlésök van — mást keressenek ma-
goknak. Nem ugy áll a dolog az egyházi elöljárókkal. Mert, 
ha vannak is esetek, melyekben a község jelöli ki az egyént ; 
azért az ekként kijelölt vagy választott nem szűnt meg, mint 
pap, egyházi elöljárójának alárendeltje lenni, kinek tiszte 
és kötelessége, hibáira figyelmeztetni, ezekért megfeddni 
vagy megbüntetni őt. Itt tehát nem a világiakból álló kö-
zönség az, melynek egy netalán adott botránynak eltávolítá-
sára módja és hatalma lenne, hanem egyedül az illető egy-
házi felsőbbség, például a püspök, illetőleg a pápa; szóval a 
hierarchiának megfelelő, felsőbb foka, fóruma. A feljelentés 
tehát, ha csakugyan javitási szándékból s nem botrányhaj-
hászatból történik, oda intézendő, s nem a közönség, a nyil-
vánosság elé, miáltal nem, hogy eltávolitanók a bajt, elsi-
mitanók a botrányt, hanem még mérgesebbé, kiáltóbba 
teszszük azt ; nemcsak az illetőnek személyét hozzuk, min-
den haszon nélkül rosz-hirbe, hanem egyházunk ellenségei-
nek is alkalmat szolgáltatunk, hogy azt, szolgáit, intézmé-
nyeit szokott modorukban gyalázzák s hitrokonaink, közül a 
gyengéket igen könnyen, nagyon veszélyes tévútra vezet-
jük, hogy t. i. egy bűnös, könnyelmű vagy ügyetlen tagja 
miatt egész statusunkat elitéljék, s az oly annyira szükséges 
bizalmat elveszítsék. 

Mindezen tekintetek a világi elöljáróságra nem alkal-
mazkatók. A papirendnek feltétlen jó hire van szüksége, s 
arra, hogy népe iránta feltétlen bizalommal s tisztelettel 
viseltessék ; mert földönfeletti, isteni dolgokat kezel. A papi 
rendnek nem áll rendelkezésére semmiféle karhatalom, mely 
az engedetleneket féken tartsa ; a hol szellemi tekintélye 
aláásatott, ott működésének nem lesz gyümölcse. Továbbá 
részint a dolognak természete, legnagyobbrészt pedig az 
embereknek, mindenesetre számba veendő gyarló- s gonosz-
sága okozza, hogy mig az erényt mindig csak a-z egyes sze-
mélyben ismerik el és tisztelik, — ha még elismerik s tisz-
telik — addig a köztünk, egyeseken felmerülő hibákat 
mindig általánosítják : — mindannyi ok, hogy a könnyelmű 
botrány haj hászatot absolute kerüljük. 

Igaz, hogy az egyházban is emberi dolgok történnek 
s hogy a felsőbb és legfelsőbb hatóságok nem mindent tud-
nak, nem mindent tudhatnak meg. De azért nem szükséges 
a nyilvánossághoz folyamodni. Nem egy baj, hiba és botrány 
amugyis oda kerül, de nem kellene legalább katholikus em-
bernek ebben a közvetítő szerepét játszani ; elvégzik azt 
helyette majd ellenségeink is ! Azért azt mondom : nem tar-
tom katholikus elvnek azt, hogy mindenkinek szabadjon az 
egyházi hatóságok eljárása felett nyilvánosan s illetéktele-
nek előtt korholó, rendreutasító, kárhoztató ítéletet mondani. 
Bárki mit mondjon, ez botrányliajhászat, melynek czélja 
nem az, hogy javítson, hanem ellenkezőleg az, hogy még 
többet rontson. (Vége köv.) 

A Szent-István-Társulat 
aprilhavi választmányi ülése. 

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése és 23 uj tagnak 
bejelentése után, alelnök bemutatja Cantu történelméből a 
XVI. könyvnek sajtó alól kikerült 1. füzetét, és egyúttal 
reményét fejezi ki, kogy az egész mü másfél év alatt bevé-
gezhető lesz. Jelenti továbbá, miszerint Zádory János „Váz-
latok Éjszak-Afrikából" czimű müvének első részét be-
küldte, mely szabályszerű bírálatra kiadatott. Végre bemu-
tatja alelnök ur a társulat által segélyzett „Egri népkönyv-
t á r á n a k sajtó alól kikerült 2-dik füzetét. 

Alelnök jelenti, hogy több tiszt, tag számadásával 
hátralékban levén, az igazgatóság által számadásaik benyúj-
tására erélyesen felszólittattak, s azokra nézve, kik e fel-
szólítás daczára sem tettek eleget, az igazgatóság kötelessé-
gének tartotta szigorú eljárást alkalmazni. Helyeslő tudo-
másul vétetett. 

Lesencze-Németujfalu köszönőlevelet intézett a társu-
lathoz az iskolája részére ajándékozott falitábláért. 

A pesti jótékony-nőegyletnek, az egri és gyöngyösi 
kath. főgymnasiumi önképzőköröknek, a felső-bányai Má-
ria-társulatnak ajándékkönyvek küldetnek. 

Kilián Endre bessenszöghi plébános a társulat alap-
tőkéjének gyarapítására 50 ftot adományozott ; néhai Schlei-
ninger László, volt nagy-azari lelkész 5 forintot hagyo-
mányozott. 

A pénztárnoki kimutatás szerint f. h. jan. 1-től ápril 
17-ig a bevétel 22,700 frt 10 kr., a kiadás 21,900 frt , ma-
radvány 799 frt 61. 

Ügynökségi jelentés szerint f. é. márcziusban eladatott 
35,021 péld. könyv, 4008 kép, ezek értéke 4841 fr t 50 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly kir. 
táblai biró és Kürcz Antal főgymn. tanár kéretett fel. 

. (Társ. Ért.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'estj, april 25. E g y t e r v e z e t t g y i l k o s s á g . 

Utóbbi napokban sokat összehadartak az egész világ firká-
szai, közöttük természeteseu a kazaiak is, a pápa veszélyes 
betegségéről és könnyen bekövetkezkető haláláról ; jelenleg 
ugyan, hála az égnek, a betegség távolról sem volt oly vészé-
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lyes, mint azt hirdetni jónak látták, de végre a természet 
rendje szerint a halálnak előbb utóbb még a pápánál is be 
kell következnie, s ezen bekövetkezhető eseményre a libera-
lismus már előre készül, tanácskozik, tervez és mint nyilat-
kozataiból kivehető, nem fog megelégedni egy természetes 
halállal, hanem még a gyilkosságtól sem rettegne, mely val-
ón, hogy sikerül-e, az már más kérdés. Nem egyszer fejte-

gették ugyanis az utóbbi napokban, mit lesz jobb, mit 
lesz roszabb IX. Pius halála után tenni, váljon mi állana 
jobban érdekében a liberalismusnak, az-e, hogy erélyes, vagy 
hogy „mérsékelt" és „békülékeny szellemű" pápa válasz-
tassák ; végre abban állapodtak meg, bölcs és mély eombi-
natiók után, hogy legjobb lesz, ha erélyes pápa választatik ; 

mert ez erőszakolni fogja a Syllabust, és igy aztán ezen a 
már régen tervezett gyilkosságot könnyen végre lehet hajtani. 
A terv készen van papiroson, most tehát csak végre kell 
azt hajtani. 

' Mi a Syllabus ? A liberalismus halálos Ítélete, azon 
gyógyszer, mely éltető és halálthozó is egyszersmind ; uj 
életre ébreszti az emberiséget és az egész társadalmat, ha 
beveszi és ha vérré, hússá változik benne ; de ugyanekkor 
halálát okozza a liberalismusnak is. ,Eletet életért' gondolja 
a liberalismus, és a „testvérek" magas tanácsában elhatá-
roztatott kivégezni, az emberiség köréből száműzni a Syl-
labust, hogy halála által a liberalismus uj életet nyerjen, és 
megizmosodva, minden ellenség nélkül folytathassa pusztitó 
hadjáratát mindaz ellen, a mi a társadalomban még nemes, 
magasztos létezik. 

Már ami magát a jószándékot (?) illeti, ha azt oly 
könnyen ki lehetne vinni, mint a minő könnyen decretál-
ható, ugy az emberiség minden esetre nagy hálával (?) tar-
toznék a liberalismusnak ; mert a miről most még csak papi. 
roson alkotunk képet, amit ma csak képzelünk, hogy mikép 
nézhetett ki a világ, megközelitőleg, mintegy kétezer évvel 
ezelőtt, azt majd kézzelfoghatólag és ,háttal érezhetőleg' 
tapasztalhatnók. De előttünk nem csak az áll bizonyosan^ 
hogy e gyilkolási terv nem könnyen lesz kivihető, hanem az 
is, hogy egyáltalában kivihetetlen. Nem vagyunk ugyan 
azon helyzetben, hogy megjósolhatnék, ki lesz, és erélyes, 
vagy engedékeny pápa lesz-e, a ki IX. Pius után majd kö-
vetkezik, de azt bizonyosan megmondhatjuk minden pró-
fétai szellem nélkül, hogy akár erélyes, akár „engedékeny" 
legyen, a Syllabus mégis nyerni fog tekintélyében és erejé-
ben, a helyett, hogy megszűnnék létezni. Hogy ezt bebizo-
nyítsuk még arra sincsen szükség, hogy a börzei számítás-
hoz értsünk. 

Akár erélyes, akár „engedékeny" pápa lesz IX. Pius-
nak utódja, annyi bizonyos, hogy azon harcz, mely ma az 
erény és bűn, a jog és erőszak, az igazság és hazugság közt 
foly, még élénkebbé és hevesebbé fog válni. 

Az „erélyes" pápa a Syllabust fel nem fogja adni, és 
igy a liberális urak szerint a harcz ki fog törni. Az „enge-
dékenyebb" pápa alatt, a liberális párt minden követ meg 
fog mozdítani, hogy az a Syllabust érvényen kivül helyezze, 
a mit természetesen ez sem tehet, és igy a harcz akkor sem 
lesz kikerülhető. De talán e bármely indokból kitörendő 
harcz a liberalismusnak hozna győzelmet ? talán a Syllabus 
bukását vonná maga után, hogy megmentse a liberalismus 

életét? E számitás valóban szégyenére válik Izrael hátrama-
radt ivadékainak. 

A kitörendő harcz élethalálharcz lesz ; mindkét párt, 
hogy ugy mondjuk, saját életét teszi koczkára. A liberáli-
sok, mint ezt már készülődéseik- és kifejezett reményeikből 
láthatjuk, vak elbizakodottságukban, mely a bukásnak ren-
des előjele, nemcsak eddig használt, de még ezután feltalá-
landó, még gyalázatosabb eszközökkel fognak küzdeni czél-
jaik elérésére, és már ez maga egyik tényező lesz arra, hogy 
félrevonassék azon álarcz, mely az emberiség rovására annyi 
gazságot és aljasságot rejteget; mihez hozzá fog járulni a 
józanabb pártnak tömörülése is, mely az általános jólét ér-
dekében sietni fog a leálczázás müvét befejezni. E józanabb 
párt felfogja fedezni a liberalismus titkos rugóit, fel fogja 
tárni a mélységet, melyet amaz az emberiség részére készí-
tett, hogy őt magát az általa mások kárára készített sírba 
temesse. Ez lesz azon harcznak vége, melybll a liberalismus 
magának oly fényes jövőt ígér, mert a liberalismust csak 
leálczázni kell teljesen, amit e harcz meg fog tenni, és akkor 
halála elkerülhetetlen. 

Deus non irridetur, hanem qui habitat in coelis irride-
bit liberales homines, azért frustra meditantur inania. A 
pápa meghalhat, de müvei, közöttük per eminentiam a Syl-
labus halhatatlan lesz, élni fog különösen a lefolyt harcz 
után, éltető elemét fogja egykor képezni a társadalomnak, és 
az emberiség még halála után is áldani fogja a nagy pápát, 
hogy ily örökséget hagyott maga után, mert lesz egy tér, 
melyen akkor, a kivívott győzelem után az emberi nem nem 
csak kipihenhetni fog, hanem teljesen ki is épülhetni azon 
sebeiből, melyeket a liberalismus átkos hatása ejtett testén. 
A gyilok készen van, de magok a bravók ellen fog for-
dulni. • 

líiida, april elején. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i 
p r e d i k á c z i ó i . (Vége.) Kaifás minden törvényes szokás 
ellenére éjjel összehitta a legfelsőbb tanácsot, kiknek tagjai, 
igen kevés, számba sem vehető kivétellel, elkeseredett ellen-
ségei voltak ; mert Krisztus számtalanszor rájok pirított s 
nem egy ízben hamis törvénymagyarázatukat, tettetett j ám-
borságukat, s egyéb tévedéseiket s gonoszságaikat szemökre 
lobantotta. 

El volt tehát határozva, előlegesen is, hogy elitélik. De 
mivel egyenes módon nem tehették, azért azon aljas eszköz-
hez folyamodtak, hogy hamis tanukat béreltek fel ellene. 
Ily hamis tanukat napjainkban is találunk. Hamis tanuk 
Krisztus ellen ugyanis mindazok, kik gonosz szándékkal 
mesterkélt ellenvetéseket támasztanak tana ellen s ravasz 
kételyeket ápolnak saját magokban és másokban. HamÍ3 
tanúságot Kr. ellen tesznek azok, kik vallását egyenértékű-
nek mondják bármely más vallással s kik annyira vetemed-
nek, hogy azt, mit Krisztus egyháza által tanit, veszélyes-
nek mondják, Isten tudja kire s mire . . . . 

E hamis tanuk, az irás bizonysága szerint egymást 
czáfolták meg, a mennyiben bizonyságaik nem valának 
egyezők (Márk. 14, 59). Nem is lehetett az másként, mert 
Isten ellen, ki tehetne jó, igaz, érvényes tanúbizonyságot ? 
A főtanács, a legfőbb hatóság nem volt képes az egész nép 
közt akár csak egyetlenegy oly tanút is felfedezni, kinek 
bizonyságára támaszkodhatott volna; — nemde világos, 

I 
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hogy itt oly ártatlanságról van szó, minővel csak Isten 
birhat ? 

Az egyház ellen is támadnak folytonosan hamis tanuk, 
de csak oly kevés eredménynyel, mint azok, kiket a főta-
nács Krisztus ellen felbérelt. S ez természetes, mert Kr. s 
egyháza egy s ugyanazon tekintélylyel birnak, egy s ugyan-
azon igazságot hirdetik. Akkor a főpap maga Krisztushoz 
fordul, s eskü alatt-, — jól jegyezzük meg: eskü alatt kérdi 
tőle, váljon igazán az élő Isten fia-e? — „Kényszeritlek 
téged" — úgymond — „az élő Istenre, hogy mondd meg 
nekünk, lia te vagy-e Krisztus, az Isten fia ?" 

S Jézus feleié neki: — „Te mondád!" azaz, eskü alatt 
erősiti, hogy ő az élő Istennek fia ! 

Kell-e még több bizonyiték, hogy Krisztus az élő Is-
tennek Fia, tehát maga is Isten ? Ime azok is, kikről elmél-
kedéseink kezdetén beszéltünk, kik Krisztust csak közönsé-
ges, de becsületes embernek akarják tartani, ha következe-
tesek, kénytelenek bevallani, elismerni éz hinni, hogy Isten ; 
mert az, kinek becsületességét magok sem vonják kétségbe, 
eskü alatt azt vallja magáról, hogy az élő Istennek fia. 

Látjuk ebből, mily véghetetlenül fontos kérdés vala 
ez, melyet Kaifás e pillanatban Krisztushoz intézett ; — 
mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb kérdés, mely valaha 
tétetett ; mert a legünnepélyesebb módon, eskü alatt felszó-
lítja a legigazmondóbbat ; nyilatkoztassa ki, hogy kicsoda ő? 
— ő pedig röviden felel ekként : én vagyok az élő Isten Fia! 

Kaifás a szónak teljes, szoros értelmében vette kérdé-
sét : Te vagy-e az Istennek azon egyszülött Fia, kinek eljö-
vetelét a próféták megjósolták ? S Krisztus hasonló értelem-
ben felel : igenis Az vagyok ? Hogy a főpap igy értette, mu-
tatja az, mit Jézus feleletének hallatára tesz. Azt olvassuk 
Máténál (26, 65. v.) „Akkor a papi fejedelem megszaggatá 
ruháját, mondván : Káromkodók ! Mi szükségünk van még 
tanukra ? ime most hallottátok a káromlást. Mit Ítéltek ? 
Azok pedig felelvén, mondák : Méltó a halálra." 

Mit ért Kaifás itt ezen szó alatt : ,blasphemavit — ká-
romkodik' ? Azt, mit a zsidók egyáltalán értettek ezen szó 
alatt, ha t. i. valaki Istenről olyasmit mondott, mi nem fér 
össze annak természetével ; vagy ha maga magáról olyanokat 
állított, mik csak Istennek tulajdonát képezhetik. Itt az 
utóbbi eset áll ; Kaifás tehát igen jól értette, miszerint Isten-
nek mondja magát ; s azért ugy tetteti magát, mintha a leg-
borzasztóbb módon megbotránkozott volna, s megszaggatja 
ruháját. A többi tanácstag pedig szintén ugy értette, azért 
azon büntetést mondják ki rá, mely az Istenkáromlásra 
kitűzve volt, a halált. 

Ime a zsidó nép legfőbb törvényszékének hivatalos ta-
núbizonysága arról, miszerint Krisztus eskü alatt felszólit-
tatva, Isten fiának vallotta magát. Krisztus pedig, a halálos 
Ítéletnek kimondása után visszavonja-e amaz állítását, mely 
miatt halálra Ítéltetett ? Korántsem ! Jkész tehát meghalni 
azért, a mi igaz. 

Ilyformán megmutatja szónok Krisztus Urunk kín-
szenvedéseinek még egyéb jeleneteiből is, miszerint mind-
azok, kik abban szerepeltek, akaratuk ellenére s gyakran 
tudtokon kivül is tanúbizonyságot tesznek arról, miszerint 
Krisztus valóságos Isten, vagy legalább, hogy ők is ily érte-
lemben Vették Kaifás előtti nyilatkozatát. Azután pedig át -

menvén egy másik igen érdekes eszmére, megmutatja, m-i 
ként Heródes személyében a vallási közönyösségnek jelent 
meg a Messiás, Pilatuséban pedig a pogányságnak, nehogy 
e két osztálynak valamelyike azt mondhassa: nekem nem 
mondatott róla semmi ! 

Hát azokat, miket a Megváltó halálakor történtek,-
emlitsük-e ? Mennyi ott a tanúbizonyság Krisztusnak isten-
sége mellett ? Igy látjuk, hogy a Megváltó életének azon 
szakasza is, melyben legelhagyottabbnak, leggyengébbnek, 
úgyszólván legemberibbnek látszik, hoszu sorát tartalmazza 
azon események- s jeleneteknek, melyek istenségét minden 
kételyen kivül a legfényesebb világosságba helyzik ; — 
tartsuk meg e gondolatot emlékül az ezidei böjti elmél-
kedésekre ! 

Sajnáljuk, hogy a nekünk szánt térnek szükvolta nem 
engedte meg, a jeles szónoknak köztetszéssel fogadott, s a 
hallgatóknak sziveire láthatólag mély benyomást tett, kitűnő 
fejtegetéseiket behatóbban s részletesben ecsetelnünk. Remél-
jük azonban, miszerint e rövid vázlat is elég volt arra, hogy 
a szives olvasónak némi fogalmat nyújtson azon szellemi, 
szent élvezetről, melybeu ft. Weniiiger atya ajtatos hall-
gatóit ismét részesité, a miért is ősziutén hálás szivvel 
igaz köszönetet mondunk neki. A Mindenható áldja meg őt 
s működését — Isten fizesse meg ! Muchmayer Ferencz. 

Pozsony. G-róf A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Jogom van 
feltenni, miszerint a minister ugy mint én, a népnek valláso 
érzületét s erkölcseinek romlatlanságát tekinti azon talajnak 
melyen annak erkölcsi s anyagi jólléte egyedül virágozhatik ; 
azon alapnak, melyre a józan, üdvös haladás iránti fogé-
konysága támaszkodik s azon kutforrásnak, melyből annak 
azon képessége, valamely kormányt felforgatni, vagy ugyan-
azt erélyesen támogathatni, származik. 

Époly kevéssé kételkedem rajta, miszerint a minister 
is a népiskolában látja azon tenyezőt, mely a népnek erköl-
csös érzületét fakasztja és ápolja ; azon forrást, melyből a 
vallásosság és becsületesség szivárog át a nép közé ; azon 
növénydét, melyben a nemzetnek gyenge sarjadéka ápolta-
tik, hogy maga a nemzet abban folytonosan mintegy megif-
julhasson, folytonos virágzásának biztosítását, zálogát lássa. 
Épezért azt hiszem, hogy valamint előttem, ugy előtte is a 
mérv, a zsinórmérték, melyhez valamely iskolának jó- vagy 
roszvoltát mérjük, abban áll, váljon ez iskolából oly fiuk 
kerülnek-e ki, kik a mellett, hogy mindazon ismereteket 
megszerezték legyen, melyek körülményeiknek s tehetsé-
geiknek megfelelnek, a hit tisztaságát, az igazi vallásos érzü-
letet s az ebből származó erkölcselveket megtartották, meg-
óvták szivökben ? 

Mihelyt ezt megengedjük, — s ki ne engedné meg ezt ? 
legott a következő fontos kérdések merülnek fel : 

Tekintve a gyermeki kebelnek mély és gyorsan mű-
ködő fogékonyságát, képzelhető-e, hogy a felekezetnélküli 
iskolának növendékeire ugyan ama szellem, mely ezen isko-
lákat létesité, mi befolyást se gyakoroljon ? 

Okszerűen feltehető-e, hogy azon benyomás daczára, 
melyet e mindenütt kirivó szellem a tanulónak szivére okvet-
lenül kell, hogy tegyen ; annak daczára, mit a gyermekek-
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nek érezniők kell, ka hitök jelvényei nagy gondosan az 
iskolából számüzvék, ba felekezeti, épületes s mulattató ol-
vasmányaik kivétel nélkül cosmopolitikus olvasmánynval 
cserélvék fel ; — szóval : feltehető-e, hogy a gyermek, a hit-
közömbösség-, sőt a hitetlenségre való eme folytonos csábit-
gatás daczára, midőn az iskolából kikerül, hite iránt még 
szeretettel és ragaszkodással is viseltetni fog ? 

Lehetséges-e, hogy ott, hol a vallástannal mint időt-
rabló tárgygyal bánnak, következőleg az arra szánt órák 
számát a lehető legcsekélyebb mértékre alányomják, mig 
ellenkezőleg az egész tanidő a divatos, gyakran fonák mű-
veltség elsajátítására fordittatik ; hol továbbá a vallási kö-
telmeknek gyakorlati teljesítése egészen figyelmen kivül 
hagyatik, sőt még tetemesen meg is nehezíttetik, — lehet-
séges-e, hogy ott a jámbor érzület, a hit iránti szeretet és 
tisztelet ép s egészséges maradjon, el ne erőtlenedjék, ki ne 
haljon ? 

Elvárható-e a hitfelekezetnélküli iskolák tanitóitól, 
kik, kevés kivétellel, a liberális hit- s elvtelenségnek kiváló 
személyesitői, hogy lelkismeretesen eljárni, azaz mindent 
kerülni fognak, mit tanítványaiknak hitbeli meggyőződé-
sét megingatni s lassankint megsemmisíteni képes ? 

Az-e a népiskolának feladata, hogy a vallásos érzüle-
tet a gyermekekben elfojtsa ? — s ha nem az, — váljon az-e 
a megfelelő, kellő eljárás, hogy ezen érzületet a gyermekek-
ben éleszszük s ápoljuk, ha a mennyire lehet, megbénítjuk 
mindazon tényezők működését, melyek emez eredményt lé-
tesíteni, vagy ellenkezőleg megakadályozni képesek azt, ne-
hogy ezen, a felekezetnélküli iskolának természetéből folyó 
károkat bizonyos alanyi velleitások még fokozzák, -sőt a leg-
magasabb fokra emeljék ? 

Remélhető-e, hogy ezen iskolákból hithű fiatalság s 
erkölcsös nemzedék kerülend ki ; remélhető-e, hogy ez isko-
lák a nemzetnek olyatén megitjulását fogják eredményezni, 
minőt az államnak szellemi s anyagi jólléte s biztonsága 
sürgősen követel ? 

Végre oly iskola, mely ezen alap- és főkövetelménye-
ket nem teljesiti, „jó"-nak nevezhető-e azon értelemben, 
mely értelemben, fel kell tennem, hogy a minister is veszi 
e szót ? 

Mindezen kérdésekre csak egyetlenegy válasz van, 
mely eme rövid, egytagú szóban foglalható össze : nem ! — 
amiért is feleslegesnek tartom, az eddig mondottakat még 
csak egy szóval is megtoldani. 

Ezzel, azt hiszem, eléggé okadatoltam, miért nem oszt-
hatom az igen tisztelt minister urnák nézetét s miért nem 
helyezkedhetem az ő elméleti álláspontjára. Még csak néhány 
szót akarok annak gyakorlati álláspontjáról mondani. 

(Folyt, köv ) 

Székes fehérvár. E l n ö k i j e l e n t é s a s z é k e s -
f e h é r v á r i , k a t h o l i k u s - p o l i t i k a i k a s z i n ó 
1872- ik é v i m ű k ö d é s é r ő l . (Vége.) A megvizsgált 
számadás szerint a bevétel tesz 1530 frtot, mivel az alapi tói 
1500 frt összegen kivül 15 rendes tag tartozását már befi-
zette; ebből kiadatott 1039 frt. 85 kr. E szerint a pénztári 
maradvány 409 frt. 15 krból áll. Ezen összegből 339 frt. a 
takarékpénztárba tétetvén, az egylet javára kamatozik. 

Az év folytán tartatott 3 közgyűlés, melyekben 1 —16 

számig terjedő határozatok hozattak, ezek egyikében Zichy 
Nándor gróf ő méltósága, mint az egylet tiszteletbeli elnöke, 
tartotta székfoglaló beszédét, melyben a kath. egyház múlt-
ját és jelenét honunkban történetileg híven ecsetelte, s meg-
győző okokkal bizonyította, hogy a megváltozott 'politikai 
viszonyoknál fogva mulhatlanul szükséges a katholikus egy-
ház számára is a többi vallásokéval egyenlő autonomiát 
kivivni. 

E köztetszéssel fogadott beszéd 1000 példányban ki-
nyomatni s az egylet tagjai, a városi és megyei tisztviselők, 
úgyszintén a megyebeli főbb katholikus családokkal közöl-
tetni rendeltetvén, ezen határozatnak elég tétetett. Ugyan-
csak ő méltósága az alapitók sorába lépni s az egyletnek 
100 frtot ajándékozni kegyeskedett. 

Továbbá tartatott 13 választmányi ülés, melyekben 
1—47 számig terjedő tárgyak intéztettek el. 

Az egylet járat összesen 9 lapot, u. m. a „Reform", 
„Magyar Politika", „Magyar Állam", „Népújság", „Religio", 
„Katholikus Néplap", „Népiskola", „Mátyásdiák", „Lehel 
Kürtje" s „Der Katholik" czimüeket; ez utóbbit az egylet 
ns. Matuska János kanonok ur bőkezűségének köszöni. 

Hálás elismeréssel kell megemlítenem, hogy Veno sz 
Imre apát-kanonok ur, a vál. jkv. 5. száma szerint, minden 
a Szent-István-társulat által eddig kiadott munka egy-egy 
példányát egyletünk számára átengedni — ugyszinte, hogy 
a Szt.-István társulat a vál. jkv. 6. sz. szerint megkerestet-
vén, egyletünknek 18 db. könyvet ajándékozni szíveskedett. 

Hasonló dicsérettel kell megemlékeznem Szuborits Já-
nos ügyvéd urnák abbeli készségéről, hogy az egylet netalán 
előforduló jogi ügyeinek dij nélkül való elintézését magára 
vállalni Ígéretet tőn. 

Végre a számvizsgáló bizottság által megvizsgált és 
helyeselt számadást azon megjegyzéssel vagyok szerencsés 
bemutathatni, hogy miután a m. év február 15-én tartott 
közgyűlési jkv. 11. sz. alatti határozattal a bútorok vásár-
lására a választmány oly hozzáadással hatalmaztatott fel, 
hogy erre nézve tett intézkedését a közgyűlésnek jóváha-
gyás végett bejelentse, — ennélfogva a választmány nevé-
ben e bútorok megvételét tudás és jóváhagyás végett van 
szerencsém ezennel bejelenteni. 

Ezekben összpontosul rövid leirása a lefolyt évben tel-
jesitett működésűnknek, melynek eredménye egyletünk 
eszméje s a katholikus érdekekre nézve mindenekben kielé-
gítőnek nem mondható ugyan, mindazáltal, ha majd a ka-
tholikus érdekeknek loyalis és férfias védelmére irányzott, 
senki jogait nem sértő törekvéseinkről a közönség meggyő-
ződik, remélhető, hogy a katholikus önérzet ez ős katholikus 
város lakosaiban is elvégre tömegesen fel fog ébredni s oly 
szellemi erőket ösztönözend tevékenységre, melyek az egy-
let megszilárdítására s hasznos működésének továbbfejlesz-
tésére hatályos befolyást fognak gyakorolhatni. 

Ezen előterjesztett jelentésem után vagyok a tisztelt 
közgyűlésnek alázatos szolgája, Sz.-Fehérvár, 1873. február 
16. Szüts Péter elnök. 

fíóma. A p á p á n a k h a l á l a i s a j ö v ő c o n -
c l a v e foglalkoztatja a szabadkőműves lapokat és kormá-
nyokat. Az üzelmek, melyeket hivatalos nyelven tárgyalá-
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soknak neveznek, javában folynak; szenteljünk nekik 
nébány percznyi figyelmet. 

Blumenthal, porosz tábornok néhány nap óta Flórencz-
ben van, hol már több izben hoszu kihallgatásokon volt a 
királynál, ki f. hó 21-én reggeli 5 órakor egész váratlanul 
szintén oda érkezett. E tábornok mint tudva van, magasfoku 
kőműves és a porosz koronakerczeg egyik legmeghittebb 
embere ; jelenleg a Magdeburgban állomásozó, negyedik had-
testnek főparancsnoka. Olaszországban oly titkos megbízá-
sokkal jött , melyek legelső sorban a leendő pápaválasz-
tásra vonatkoznak, a mennyiben az ő feladata az, hogy 
Viktor Emmanuelnek beleegyezését nyerje vagy erőszakolja 
ki azon tervekhez, melyeket Bismarck a pápa halálának 
esetére főz, s melyeket ugyan Frigyes Károly herczeg már 
tavai adott elő a királynak, anélkül, hogy azt e tervek he-
lyességéről s Olaszországra nézve hasznos voltáról meggyőz-
hette volna. 

Poroszország azt akarja , hogy a jövő pápa német le-
gyen, mig Olaszország a maga részéről természetesen olaszt 
óhajt. Ez képzé eddig a vélemény-eltérésnek, illetőleg az 
alkudozásoknak tárgyát. Magától értkető, hogy mindkét 
hatalom szándéka szerint e leendő pápának nem szabad 
egyébnek lennie mint politikai czélzataik akaratnélküli esz-
közének, melynek segítségével a világ hegemóniáját reméli 
mindegyik a maga számára megszerezketni. Régen tudjuk, 
miszerint a szabad kőmüvességnek kedvencz taktikája abban 
áll, hogy mind azon gonoszságokat, melyeket részint már 
elkövetett, részint még elkövetni készül, az ő ellenségeire 
fogja. Igy lesz ez esetben is. Mentől jobban ja jgat a szabad-
kőmüvesi sajtó a felett, hogy IX. Pius a jezsuitáknak vak 
eszköze, annál bizonyosabb, hogy maga a szabadkőműves-
ség épen most minden erővel azon dolgozik, kogy a legkö-
zelebbi pápát a páholynak vak eszközévé tegye. 

Kár volna minden szóért, a melylyel az ember Bis-
marckot vagy Visconti-Venostát arra akarná figyelmeztetni, 
miszerint a jövő conclave is bizonyára semmi egyebet sem 
tartand szem előtt, mint az egyház-, a katholicismusnak javát 
s a lelkek üdvét. Ok azt ugy is tudják, vagy legalább sejtik, 
sőt épen ez az, mi nyugtalanságukat s dühöket fokozza és 
megkettőztetett erőlködésekre birj a őket, csakhogy ezen con-
clavéra valami befolyást, ha lehet döntőt szerezhessenek 
magoknak. 

Poroszország az egyház elleni erőszakoskodásnak ez 
utján már jó előre kaladt. Azon vadcynismus, melylyel épen 
most a katkolikusok legszentebb jogait elnyomja, úgyszólván 
előkészületi gyakorlat, melyből következtethetni azokra, mik 
még következni fognak. Az olasz kormány, a mi a pápavá-
lasztás körüli üzelmeket illeti, csak kétkedve ê látható visz-
szatetszéssel követi Bismarckot ; nem mintlia, ki tudja, minő 
gyengéd kimélettel lenne az egyház iránt, hanem mert ész-
reveszi, hogy ilyenténképen feltétlenül kapaszkodva a ber-
lini kanczellárnak uszályába, saját érdekei ellen vétkezik. 

Innen magyarázandó a viszonyoknak azon, ha nem is 
épen feszültsége, de legalább elhidegülése, mely a két udvar 
közt épen Frigyes Károlynak utazása óta beállott. Victor 
Emmanuel megköszönte a Salzburgba való meghivást, midőn 
a három császár a mult évben ott találkozott, viszont pedig 
Poroszország az, mely épen nem siet, római volt követe, a 

meghalt Saint-Simon helyébe, ujat küldeni oda. A tényállás 
az, hogy a pápát mindkét hatalom szeretné közönséges po-
litikai eszközzé lealacsonyítani, csak arra nézve nem tudnak 
egyezkedni, hogy melyik kéz kezelje aztán ezen hatal-
mas eszközt. 

Blumenthal tábornok most tehát azért van Florencz-
ben, hogy a szivélyes egyetértést ismét helyreállítsa s a 
pápa halálának esetére az együttes eljárást, melyet nagy 
bölcsen csak a conclavén kivül szándékoznak érvényesíteni, 
jól tudván, hogy magára a conclavéra amúgy sincs s nem 
is lesz befolyásuk. Sőt, hallomás s berlini, jók értesülni szo-
kott lapok tudósitásai szerint még a bécsi kormány is előle-
ges beleegyezését adta volna mindazokhoz, miket Porosz- s 
Olaszország e tekintetben elhatározni fognak. 

Ennek megfelelőleg nyilatkozik a florenczi ,Nazionel 

egy, Ricasoli tollából folyt czikke is, mely azon helyzettel 
foglalkozik, melyet az egyházi ügyek IX. Pius halála után 
veendenek. „IX. Pius" — igy okoskodik e czikk — „az 
utolsó pápa volt, ki egyszersmind fejedelem is volt (— vál-
jon? ) ; de nem akart , nem tudott elsője lenni azoknak, kik 
miután a jogár kiesett kezeikből, beérték volna azzal, hogy 
a világegyháznak szellemi fejei legyenek. Mit fog majd a 
következő pápa tenni ? Be fogja-e érni a szellemi hatalom-
mal, vagy a trónkövetelőnek szerepét játszandja-e, a val-
lásnak s az égyháznak nagy kárára ? (oh ! oh !) . . . . 

Látszik, hogy az olasz-porosz páholyok még sem biznak 
egészen erejökben ; különben nem latolgatnák oly nagyon 
aggódva: „Trónkövetelő lesz-e a jövendő pápa is?" . . . . 
Bizonyos, hogy lesz, s kell is, hogy legyen, mert itt nem-
csak egy kis darab földről, hanem oly jogról vau szó, mely-
nek tiszteletben tartását, elismerését és érvényesítését nem 
lehet nem követelni soka. Minket pedig katholikusokat az 
isteni Gondviselés a pápának legujabbi gyengélkedése által 
figyelmeztetni akart azon veszélyekre, melyek az egyházat 
ő szentségének halála esetére fenyegetni fogják, s hogy ideje 
korán emlékezzünk meg arról, miszerint non ubi Judas Isca-
riotes, sed ubi Petrus, ibi Ecclesia ! 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

De még nincsen befejezve a sok badarság, még egy 
végső fejezetre kell reflectálnuuk, kiszen a nótának vége 
ugy is oda megy lei, add ide a pénzedet, tedd azt, a mit mi 
akarunk és akkor megférünk együtt, mert különben, hogy 
lásd mi vár rád, előre ki mondom én : gróf Pejackevich, 
pedig ez nagy, vagy legalább ho3zu név, hogy rád, pápaság 
úgyannyira nincsen semmi szükség a jogállamban, kivált 
mióta infallibilis lettél, hogy nélküled politikailag, erkölcsi-
leg, gazdászatilag sokkal boldogabban élünk. Minő eldorádói 
boldogság van a protestáns országokban, hogy virágzik az 
erkölcs, hogy becsülik a jó lelkű protestánsok a más vallású 
atyafiakat, kivált Angolországban, mióta onnan a pápák be-
folyását kizárták, s legújabban Poroszországban is ; hiába a 
souverain pápával nem lehet megférni, kivált ka hozzá gon-
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doljuk a dúsgazdag püspököket. Hogy Irhonban annyi baja 
volt Angolországnak csak a katholikusok voltak okai, 
summa summarum, ha a pápa ugy nem tesz, mint a japáni 
Mikadó, ki mennyei mindenhatóságának fictióját korszerű 
alkotmány által korlátolta, (60) a mi annyit tesz, hogy ha 
a pápa le nem száll arról a trónról, hova őt a fanatizált tömeg 
felemelte (72) és az állam mindenhatóságának magát alá 
nem veti, ugy ezennel száműzetik : punctum pausa. 

Tehát semmi pardon ! ki hitte volna, hogy a modern 
civilisatio még a gróf ur szivére sem bir oly hatással, hogy e 
kegyetlenül megsemmisitő Ítéletet legalább egy kevés időre 
elhalasztotta volna, legalább addig mig a japáni Mikadóval 
beszélhettünk és megtudtuk volna, hogy tulajdonképen 
miféle rokoni összeköttetésben vagyunk vele és mennyiben 
van az ő állásának hasonlatossága a pápáéval, hogy igy 
helyzetünkben legalább tudnók magunkat tájékozni teen-
dőnkre nézve, nem kegyetlenség ez a gróf ur részéről ? va-
lóban, difficile est satyram non scribere. (Folyt, köv.) 

33. Megjelent s beküldetett az „Uj Magyar Sión"-nak 
4-dik, áprilisi füzete. Tartalom. Beszéd. O Herczegségétől. 
Kopernik Miklós emlékezete. Maszlaghy Ferencztől. (Egy 
képpel.) A lourdesi kegyhely. Fábián Jánostól. Az egyes egy-
házi öltözetek s ruha-diszemények. Blümelhuber Ferencztől. 
(Két képpel.) Beteg dalok. Békesytől. L Lipót császár és a 
jezsuiták. Szentimrey Mártontól. Az egyház dogmái a házas-
ság körül. Sólymostól. Irodalom. Vegyesek. 

34. Megjelent s beküldetett. Beatissima Virgo Maria, 
Mater Dei, qua Regina et Patrona Hungariarum historico-
pragmatice adumbravit Augustus Florianus Balogh de Nem-
csicz, parochus Kocskócziensis. Tomus. I., in 4-o 432. 1. 
Eger 1873. Az egész felette figyelemre méltó munka, mely-
nek behatóbb ismertetését legközelebb hozandjuk, két kö-
tetből álland, melyeknek másodika már sajtó alatt van-
Megrendelhető az egri érs.-lyceumi könyvnyomdánál. Ára 
5 frt . 50 kr. mi tekintve a munkának terjedelmét s bő tar-
talmát, valóban csekélység. 

VEGYESEK. 
— Primás Ö Herczegségének legújabb kegyes adako-

zásai : a dévényi iskolára 200 frt., az uj-pesti kath. tem-
plomra 150 ft., a némethii iskolára 150 ft., a csárii templom-
nak, szent edények újbóli beszerzésére 50 ft., a pozsonyi kath. 
temetkezési egyletnek 50 frt., egy kath. szellemben szerkesz-
tendő földirat pályadijául 100 db. cs. k. aranyat. (M. S.) 

— Fogarassy Mihály erdélyi püspök ur ő exciája f. év 
május elejére az erdélyi kath. autonomiai gyűlést egybehívta. 

— Az olasz katholikus ifjúságnak társulata, elnöke, 
Acquaderni orvostudor által felhivást intéz Olaszország s az 
egész világ katholikusaihoz, hogy azidéni májusi ajtatossá-
gukat kizárólagosan a szentatyának mielőbbi megszabadit-
tatásáért ajánlják fel. A felhivás emlékeztet arra, miszerint 
IX. Pius, az Immaculata Conceptiónak pápája, májusban 
született (13-án), Mária havában, s azon meggyőződést 
fejezi ki, hogy a Boldogságos Szűznek hathatós közbenjárása, 
ha mindnyájan forró imáinkkal ostromoljuk anyai szivét, bizo-
nyára kiszabaditandja minden őt környező bajból azon pá-
pát, ki dicsőségéx-e annyit tett, s kit eddig is oly feltűnően 
pártfogolt. „Azért" — végzi e felhivás — „feledjünk el ez 

idén minden specialis, különös érdeket, óhajt és szük-
séget, hanem minden imádságunkat, mindent, amit remélük, 
teszünk s szenvedünk, áldozzuk fel mind a szentatyáért s az 
egyháznak mielőbbi diadaláért !" 

— A hit s a hitetlenség közti harcz nem csak a katho-
licismuson belül foly, hanem a protestantismusnak sőt még a 
zsidóság kebelében is. íme két példa Hannoverából. Osna-
brück városában a Mária-templom mellett működő Beer 
pásztor vonakodott egy másik, Spiegel nevű pásztort az 
urvacsorához bocsátani, mivel ez utóbbi a protestáns egy-
letnek tagja, s arra nézve, váljon mit hisz az urvacsoráról, 
nem akart nyilatkozni. Spiegel ezen ügyet a nyilvánosság 
elé hozta, minek következménye most az, hogy a protestáns 
egyletnek osnabrücki tagjai hitközségi gyűlést követeltek, 
melyen ők többségben lévén a positiv-hitü Beernek letevését 
kimondották, mint aki az egyházi békét megzavarja, (csuda 
hogy azt nem mondták róla: mint a ki ultramontan, jezsuita, 
hontalan, államveszélyes !). Magában Hannover városában 
egy Edl nevü zsidóvallásu orvos, a rabbik ismételt felszólí-
tására sem engedte kis fiát körülmetéltetni ; de mikor ez 
meghalt azt követelte, hogy a zsidó temetőben temettessék el. 
Az illető egyházközségi elöljáróság ennél fogva oly értelmű 
átiratot intézett az orvoshoz, hogy miután a gyermek tény-
leg nem zsidó, nincs is igénye rá, hogy a zsidó temetőben te-
mettessék el; mindazonáltal az előjáróság megengedi, hogy a 
gyermek ott elhelyeztessék, de külön helyen, s végre az 
egyházközségi közegek minden hivatalos közreműködése 
nélkül. Ez a liberalizáló plirazeologiából kivetkőztetve annyit 
tesz, hogy a ki nem volt zsidó mig élt, az ne akarjon 
annak lenni halála után sem. Mikor lesz mi nekünk katho-
likusoknak szabad, szintannyi szabadságot igénybe venni ? 

— A „Monde"-ban olvassuk : „A férfiaknak közös 
húsvéti gyónásuk Notre-Dame templomában ezidén is a 
szokott, sőt helyesebben mondva, a szokottnál sokkal na-
gyobb ünnepélyességgel ment végbe. A társadalomnak min-
den osztálya volt képviselve; az államférfiú, a képviselő, az 
akadémikus mellett ott láttuk a fiatal tanulót, az egyszerű 
munkást, a journalista mellett a kereskedőt, az orvost, az 
ügyvédet, a tanárt ; mindnyájan egy sziv- egy lélekkel 
hangoztatták a Credót, mely az ősrégi székesegyházi veze-
téről meghatóan visszhangzott. Az egész templom zsúfolásig 
telve volt. Az áldoztatás, melyet négy pap végzett, két 
óráig tartott. Az alkalmi beszédben a szónok felemlité, 
miszerint Francziaország e pillanatban nagyszerű pél-
dát ad az egész világnak. Szemben állitá a hivő s imád-
kozó Párist azzal, mely az észistennőnek s szabadgondol-
kozásnak hódol. Az ajtatoskodók tódulása azonban nem 
csak Notre-Dameban volt akkora, hanem valamennyi más 
templomban is ; s mi nevezetes, a férfinem mindenütt 
nagy számmal volt képviselve. Szemtanuk azt mondják, 
hogy az ezidei húsvéti ajtatosságok arról tanúskodtak, mi-
szerint a francziáknak hitélete igen örvendetes emelkedésnek 
indult. S ez természetes. Azon űr, mely a kereszténységet a 
hitetlenségtől elválasztja, mindinkább megszélesbedik, mi-
nél fogva az eddig közömbösen állottak számára beállott 
azon pillanat, melyben el kell határozniok magokat : jobbra-e 
vagy balra. Azon állitás, miszerint az igazság s annak ab-
solut tagadása közt középút, alkudozás képzelhetetlen, 
immár általánosan elismerve van. Mindent vagy semmit, ez 
most a jelszó. A vallást, tisztán s teljesen minden dogmáival, 
egész erkölcstanával, csorbitatlan fegyelmével, vagy az 
atheismust, s vele minden észszerüségnek, minden jognak, 
minden törvénynek, minden polgárisodásnak tönkretételét 
kell választanunk — tertium non datur. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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I. Félév. 1873. 

TARTALQM. Havi szemle. — Körültekintés a saját 
magunk táborában. — Egyházi tudósitások. — Irodalom, 

v — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Az épen lefolyt hónapnak legtöbb figyelmet 

gerjesztett eseménye mindenesetre ó' szentségének 
néhány napi betegsége, vagy jobban mondva , 
gyengélkedése volt ; mert komoly betegségről, mint 
a „Gr. C." is megjegyzé, nem is lehetett szó, legfe-
lebb arról , hogy a szentatya ezen, most már sze-
rencsésen elmúlt ba jban egyik hatását sinylette 
azon fogságnak, melyben őt a piemonti invasio har-
madfél év óta tar t ja . A Vatikán, mint állandó lak-
hely épen nem tartozik az egészségesek közé ; kivált 
ha az idő zordon volta a kertben való sétát meg-
t i l t ja ; mert akkor ő szentsége kénytelen e czélra 
a nedves s hideg galériákat használni, mit immár 
32 hónap óta tesz, s minek egyik természetes kö -
vetkezménye azon rheuma, mely őt legújabban 
néhány napig az ágyhoz lánczolta. 

Hála Istennek, hogy a ba j sem oly terjedelmes 
sem oly veszélyes nem volt, mint azt a szabadkő-
műves sajtó pharizaeusai híresztelték, amenny iben 
ő szentsége a hiteles, római tudósításoknak össz-
hangzó jelentése szerint szokott életmódját egy 
perczig sem függeszté fel, kivéve, hogy n é h á n y 
napig a nagyobb kihallgatások- s fogadtatásoktól 
tartózkodott . A bibornokok s egyéb szolgálattevő 
vagy hivatalos dolgokban megjelenő főpapok, mint 
máskor szabadon mehettek be; ő szentsége, mint 
egyébkor is szokta, meghal lgat ta az egyházi ügyek-
ről szóló jelentéseket, ellátta aláirásával az alá-
irandó okmányokat ; sőt a legfenségesebb szentség 
iránti tiszteletből meg nem engedvén, hogy háló-
szobájában oltár emeltessék, minden nap fe lkel t , 
hogy egy mellékszobában szentmisét hallgasson. A 
többiben pedig a lefolyt gyengélkedés a legkevésbé 

sem apasztá azon csudás erőt és egészséget, mely . 
nek I X . Pius minden bizonynyal különös isteni 
kedvezményből s anyaszentegyházunknak javára 
örvend. 

Az egész vaklármát nagy jában a római „Capi-
tale" kezdte, mely, ugylátszik, összes liberális lap-
ja inknak közös: „saját római levelezőnk"-je. Ebből 
Írattak ki ama borzasztó „magántáviratok", melyek 
minden nap kétszer jelentik a pápa halá lá t , vagy leg-
alább is reménytelen állapotát ; ebből származtak 
ama rosz élezek, hogy az egyik tollhős fontos képpel 
azt mesélte olvasóinak, hogy a pápát oly orvos 
gyógykezeli, ki — maga már öt évvel ezelőtt halt 
meg; mig a másik, kit collegájának a történelem 
mezején ekként aratot t babérjai nem hagy ták nyu-
godni, épenséggel azt sütötte ki, hogy IX. Pius 
már régen meghalt , s hogy már az u j pápa is meg 
van választva, s pedig, horribile dictu, egy asceti-
cus minorita-barát személyében, ki, még horribilius 
dictu, a jezsuitákat is sziveli; — neve Panebianco 
bíbornak, ki mint pápa e nevet vette fel : Sixtus V. 

Sixtus V.! . . . . Látszik, hogy a 16-dikszázad-
beli „liberálisok" eme nagy ostorának hősalakja 
még most is ijeszgeti e fa j t . Sixtus V. már 1590-ben 
halt meg, s még ma is, 1873-ban, midőn azt akar-
ják mondani, hogy IX. Pius utódja a jog és igaz-
ság védelmében époly bá tor , époly kitartó, oly eré-
lyes, oly ha j tha ta t l an lesz, mint elődje volt, akkor 
V-dik Sixtust emlegetik ! 

„Sixtus Quintus, nunquam Sextus !" sohaj tozának 
az akkori idők libéralisai eme nagy pápának rava-
ta lánál , mi pedig mai u tódja iknak eme Sixtus-félel-
mében jó óment lá tunk. Mert a Mindenható, ha 
szükség lesz rá , egy Sixtus Sextust is adand egy-
házának, mint IX. Pius hős szellemének méltó 
örökösét. , 

Mindazonáltal a forradalmároknak ez alka-
lommali fellépése méltó arra , hogy behatóbban 
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foglalkozzunk vele. E fellépés mintegy u j m u t a t á s 
arra nézve, mi lesz-e világból, ha majd a Minden-
ható magához szólitja IX. Piust, hogy miután jó 
harezot harczolt s a futást elvégezte volna a vége-
zetre eltett igazság koronáját megadja neki. Oly 
figyelmeztetés ez, melyben az É g különös kegye-
lemből részesiti a hivőket, hogy saját lelki hasz-
nukra forditsák. 

Tud juk , hogy IX. Pius is halandó ember, de 
óha j t juk s reméljük, hogy Isten még soká fenntar-
tani fogja őt, tekintve részint a jámborok imáit, ré-
szint a gonoszok pokoli terveit. Mert e tervek is bizo-
nyos befolyást gyakorolnak a Gondviselés intézke-
déseire a mennyiben desiderium impiormn peribit. 

Ezen tudat nagy vigasztalásunkra szolgál a 
jelen körülmények közt, s azért reméljük, hogy I X . 
Piusnak végórája még nem ütött. Bármint legyen 
azonban a dolog, ha a pápa, mint ember, nem hal-
hatat lan is, de a pápaság, mint isteni intézmény 
mindenesetre az. A Mindenható akkor fogja magá-
hoz szólítani IX. Piust, midőn ezt ugy ennek, mint 
a katholikus világ üdvének tekintetéből hasznosnak 
s czélszerünek itélendi, azaz, midőn majd a keresz-
tények annyira megerősödtek ismét, midőn a go-
noszság elleni folytonos küzdelemben annyira meg-
edződtek, hogy a Szeplőtelen Fogantatás kihirdető-
jének magasztos, fényes példája nélkül is győze-
delmesen küzdhetnek a gonoszság t i tka ellen ; mert 
meg vagyunk győződve, hogy élet s halál, s min-
den, ami történik e világon, a választottakért tör-
ténik, — omnia propter electos ! 

S e meggyőződés szolgáland vigasztalásunkra 
akkor is, midőn majd el keilend válnunk IX. Pius-
tól; szolgáland vigasztalásunkra s felbátoritásunkra 
még azon sötét perczekben is, melyek akkor talán 
következni fognak. A mi most történik, az a sötét-
ségnek előhirnöke. Jó l értesült, olasz, katholikus 
lapok erősitik, hogy a quirináli, a berlini és a bécsi 
kormány közt a pápa halálának esetére határozott 
megállapodások léteznek, melyeknek folytán Vis-
conti-Yenosta a másik kettő által megbizatott: vi-
gyázzon, „nehogy a jezsuiták valamivel meglepjék a 
világot." Látszik mennyire sikerült az európai 
kormányoknak már a zsidólapok jargonját elsajá-
t i tani ; nem csuda tehát, ha diplomatiai ügyességök 
is hasonló zamatu. Miféle lehetne az a ,meglepetés' 
azt sejtjük ; e bölcs kormányok ugyanis azt szeret-
nék megakadályozni, nehogy tud tuk és befolyásuk 
nélkül u j pápa választassák, ha már ez alkalmat 
nem lehet egyáltalában a pápaságnak eltörlésére 

felhasználni. Ezért beszélnek tehát ,netaláni meg-
lepetésekéről, hogy ekként plausibilis ürügyet nyer-
jenek azon ravasz komédiának eljátszására, melyet 
a pápa, akkor a mikor bekövetkezendő halá lának 
alkalmával eljátszani szándékoznak, s melyre a 
szerepek épen most osztatnak ki. 

Ezen szereposztás szerint Olaszországnak kö-
telessége, a pápa halálakor „az európai társadal-
mat megmenteni.a Ezért legott, mihelyt IX. Pius 
meghalt, birtokába veendi a Vatikánt ; •— meglehet 
hogy már készitik ama tolvajkulcsnak párját , 
melylyel a Quirinal ajtait kinyitották; — birtokába 
veendi azon ürügy alatt , hogy azt a csőcselék in-
vasiója ellen biztosítsa, ,tehát4 a katholika vallás-
nak érdekében ; mert a quirináli kormány mindent 
csak a katliolicismusnak érdekében tesz, még azt 
is, hogy egyházunkat s annak intézményeit nap nap 
mellett félhivatalos zsidói, Dina J akab és Arbib Edu-
ard által megtámadtatja. I g y a kormányok minden, 
a Vatikánból származó meglepetés ellen biztositva 
lesznek; a páholy elismerést fog nekik szavazni, 
hogy kötelességöket oly hiven teljesitették s a világ 
összes zsidói ügyességüket s előrelátásukat fogják 
magasztalni; a conclavénak függetlenségéről pedig 
— ha már csakugyan tartani keilend conclavét — 
végnélkül sokat fognak beszélni, irni s sürgönyözni, 
magát a conclavét pedig a meddig csak lehet há-
tráltatni, lia az Úristen nem gondoskodik ; mert de-
siderium impiorum peribit. 

A német katholikusok húsvéti tojásul meg-
kapták az u j vallásügyi törvényeket, melyek az 
állandó üldöztetésnek kezdetét jelzik ; mert a nyil t 
háború, nem az .infallibilismus4, nem az ,ultramon-
tanismus' nem is a .jesuitismus', hanem egyenesen 
a katholicismus ellen, most már nemcsak u. n. füg-
getlen német lapokban hirdettetik, hanem még a leg-
liivatalosabb közlönyeknek, mint például a „Nordd. 
Alig. Ztg.u s a „Prov. Correspondent"-nek állandó 
„ceterum censeó"-ját képezi. Valóságos gyújtogató 
beszédek azok, melyeket e lapok a katholicismus 
ellen tartanak, s minőket VII I . Henrik és Erzsébet 
alatt t a r tha t tak Angliában, midőn a ,tiszta ige4 

nevében protestáns ,türelemmel' s egy kis tűzzel s 
vassal is pusztították a ,papismus ;-t. „Megkell sza-
kítani a szerves összeköttetést a pápa és a némethoni 
katholikusok közt, s aünak megujulását minden erő-
vel megakadályozni mindaddig, mig Róma nem 
n y ú j t elégséges biztosítékot arra nézve, hogy hatal-
mával nem fog soha Németország kárára visszaélni.u 

Oktalan beszéd, mely mindazonáltal azt mutat ja 
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mily tervekkel foglalkoznak a kormányi körökben, 
mely terveknek rövid foglalat juk ez : a katholika 
egyháznak szétrobbantása, s protestáns módon szer-
vezett, nemzetis territoriális egyházaknak felállítá-
sa; mert tud ják , hogy ezek a katholicismusnak lénye-
gével összeférhetlenek, hogy tehát eró'ltetésök azonos 
a katholicismusnak megsemmisítésével. Nem is kétel-
kedünk benne, hogy Bismarck, ameddig kormányon 
van, szokott erőszakos modorával fog ezen czél felé 
törekedni, miből következik, hogy a némethoni, s 
mindazon országok s birodalmak katholikusainak, 
melyekben szokás Bismarckot majmolni, még sok 
nehéz megpróbáltatáson keilend keresztül menniök, 
mig a diadal és béke napja felvirrad. Vajha addig 
is mindenki megtenné kötelességét ; mert az Ur 
anyaszentegyházát nem fogja ugyan elhagyni, de 
az egyéneknek magoknak is össze kell szedniök ma-
rgókat, tempore tentationis, ne pereant. 

A német birodalmi tanácsban a tüzetesen úgy-
nevezett, vallásügyi törvények után most a polgári 
házasságra került a sor. Az illető, Völk és Hin-
schius ál tal benyújtot t törvényjavaslat , melynek 
czime : „A házasság-kötésnek polgári alakjáról," 
hat részre oszlik s 25 szakaszt foglal magában. 
Szerinte a kényszerítő polgári házasság az egyedüli, 
mely a korszellemnek megfelel. Az egyházi esketés-
nek csak a polgári cselekmény után van helye. E 
törvényjavaslatnak sorsa hasonló lesz a fentneve-
zett törvényekéhez. Azon néhány becsületes férfi, 
kik a birodalmi tanácsban a hithű katholicismust 
és az orthodox protestantismust képviselik, felszó-
lalni fognak ellene, Bismarcknak praetorianusai 
pedig discussio nélkül el fogják fogadni, mint újó-
lagos ,haladást4 a hitetlenségnek, a minden erkölcsi 
rend aláásásának ösvényén. A császár pedig meg 
fogja erősiteni ; mert Bismarck elhiteti vele, hogy 
,a katholikus papság uralmának megtörésére' ez is 
szükséges. A felség pedig elhiszi, s nem veszi észre, 
hogy trónjának egyegy szege enged, valahányszor 
népeinek vallásos érzületén egyegy csorbát e j t ! 
Pedig hányat ejtettek már csak legújabban is azok 
a koronás fők ! 

Egyébiránt azt hiszik ők, hogy mindezek által 
a cultura s civilisatio érdekeit szolgálják; s mig ily 
dolgokkal bibelődnek, addig a pauperismus óriási 
léptekkel halad, s a proletariátus lassankint bor-
zasztó hatalommá növekszik. A felső s közép Rajna 
mentében máris oly mozgalmak mutatkoznak, me-
lyeket a hivatalos táviró egyelőre ugyan még „sör-
kraval l"-oknak nevez, de melyek, tekintve a helye-

ket, melyeken leghevesebben kitörtek, alighanem 
egy összefüggő socialistikus mozgalomnak előhir-
nökei, vagy legalább előleges kísérletek arra. Man-
heim, Hanau, F rank fu r t oly városok, melyek sürü 
munkásgyarmatokat foglalnak magokban, s ott, 
hol a lázadás leghevesebb volt, F rankfu r tban szé-
kel az internationalénak német vezérbizottsága is. 
Azon terjedelmes rendszabályok, melyeket a porosz 
kormány életbe léptetni jónak látott mutat ják , mi-
szerint igen jól tudja, hogy nem a sör árának fe-
lebb szökése képezi a ba j forrását, s hogy igen he-
lyesen visszaemlékszik 1848-ra, mely esztendőben 
a német forradalom ugyancsak a közép Rajnának, 
gyárakkal sürüen megrakott vidékén tört ki, épen 
ott, hol egy mélyen ható, elkeseredett elégiiletlen-
ségnek előjelei ma is, s pedig mint lá t tuk, eléggé 
hangosan mutatkoznak. 

I t t volna egy tér, melyen a 19-ik századnak 
kormányzati bölcsesége érvényesíthetné magát. 
Tegyen valamit a szédelgésnek, az embernek em-
ber általi kizsákmányolásának megszüntetésére, a 
munkáskérdés megoldására, a proletariátus kielégí-
tésére, rendes, tartós, de méltányos viszonyoknak 
megalapítására; — tegyen valamit e tekintetben! 
De nem tesz semmit, mert midőn a coriaiptio, a lel-
kismeretlenség, a csalás ellen fellépne, saját maga 
el len lépne fel ; nem tesz semmit ; m e r t o ly b a j ez, 
mely csak a gyűlölt kereszténység segítségül hi-
vása mellett orvosolható ; — erről pedig nem akar-
nak tudni semmit, inkább hadd veszszen a világ ! 
Tehát veszszen. Belső elrotliadása már annyira ha-
ladt, hogy a katastropha elkerülhetlennek látszik ; 
mely katastropha azonban elő fogja teremteni azon 
egészséges, erős, ha mindjárt is romokkal födött 
ta laj t , melybe az egyház, mint már egyszer, a kö-
zépkor kezdetén, szintén borzasztó felforgatások 
közt és után, a legjobb reménynyel vetheti az Isten 
igéjének, a megujulandó keresztény civilisatiónak 
magvát. Addig pedig, ha az emberi nem másként 
meg nem menthető, hadd menjen neki a falnak ; 
meglehet, hogy ebből származik majd amaz egész-
séges, ha mindjárt is fájdalmas megrázkódtatás, 
mely eszét talán rendbe hozandja. (Folyt köv.) 

Körültekintés a saját magunk táborában. 
(Vége.) 

Ennyit akartam mondani a ,suaviter in modo1- elvéről 
s annak gyakorlati érvényesítéséről. Ha e közben talán a 
kelleténél többre terjeszkedtem ki, ugy tessék azt a sene-
ctus loquax-nak betudni, de azért, ha már eddig olvasták el 
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czikkemet, a még következő néhány sortól sem tagadni 
meg a felebaráti figyelmet és — elnézést. 

Átmegyek immár a „fortiter in re"-féle élvre. Már 
régebben megmondtam, hogy én ezt a keresztény elveknek 
összletére vonatkoztatom, a mennyiben azt kivánom, hogy 
a katholikus publicistika — tudja szerkesztő ur, hogy azt 
leczkézem már öt czikken át — ezen elveket mindig egészen, 
tartózkodás nélkül, egész terjedelmökben hirdesse, vallja, 
védelmezze. Ennek az én követelésemnek negatiója, ellen-
téte ama bizonyos „ildom", mely az igazságnak mindig csak 
felét mondja meg és vallja ki, másik felét pedig elhallgatja, 
vagy épen feláldozza. Tudom, hogy már bölc3 Salamon 
mondta : est tempus tacendi et tempus loquendi, s nincs az a 
dolog, ügy, eszme, igazság, elv vagy modor a világon, mely 
mindenütt helyén lenne. De nem erről beszélek én, hanem 
arról, hogy az igazságnak átidomitása, megcsonkítása úgy-
szólván ideiglenes felfüggesztése soha sincs helyén. Ilyen 
napról napra való tengődés legyen az eszköz, az ut, a modor, 
melyen s mely által a biztos, maradandó jólét révpartjához 
eljussunk ? Minő contradictio ez ! Mintha bizony a hátrálás 
is haladás lenne, s mintha a csatákat gyávaság által lehetne 
megnyerni. Csak az igazság, a megcsonkíttatlan igazság 
menthet meg bennünket, ha mindjárt néha ideiglenes, s ép 
ezért nem tartós kárt, bajt is okozna nekünk. Az igazság-
nak eltorzitása pedig már nem igazság többé. Bonum ex 
intégra causa, malum ex quocamque defectu. 

Magyarázzuk meg bővebben, mit értünk az igazság-
nak elrejtése, eltorzitása, elhallgatása alatt. 

Magától érthető dolog, hogy nem szükséges minden 
igazságot mindig és mindenütt hirdetni. Ez nem csak feles-
leges idővesztegetés volna, de nem ritkán igen nagy okta-
lanság is. Más ez : valamiről nem beszélni, s más : valami 
igazságot agyonhallgatni. Amaz nem azonos az igazság meg-
csonkításával ; emez, ha nem is az, ugy legalább nagyon 
könnyen alkalmat szolgáltathat e bűnre. Minden korszak-
nak megvan az ő sajátszerű, jellemző iránya, megvannak az 
ő specificus eszméi, kérdései s ennélfogva vitái is. Innen 
van, hogy az igazságnak mindig ez vagy ama része, innen 
vagy onnan támadtatik meg ; hogy vannak bizonyos kér-
dések, melyek előtérbe állanak, s a discussiók, a viták, a 
súrlódások okát s anyagát képezik. Már most hallgatni ilyes 
valamiről, ami ez idő szerint a korszellemet nem foglalkoz-
tatja, az nézetem szerint nem csak nem tilos, sőt gyakran az 
észszerű ildomnak egyenes parancsa is, melynek teljesítése 
által nagy bajokat akadályozhatunk meg. Arra nézve pedig 
hallgatni, vagy gyáva, kétértelmű, kitérő pkrázisokkal elő-
állani, mi épen a napnak legégetőbb kérdését képezi, mit 
egy oktalan, félrevezetett vagy gonosz korszellem bennünk 
vagy rajtunk, egyházunkban s annak intézményeiben meg-
támad, az lehet ildom, de bizonyos, hogy egyszersmind gyá-
vaság, kötelességfeledés, árulás is. Ez oly okosság, mely 
oktalanság a Mindenható előtt, s melynek vége a megvere-
tés, a bukás vagy a szégyenteljes palinódia. Már most aztán? 
mit használtunk ezzel a katholikus ügynek ? A teljes igaz-
ság imponált volna, a gyáva alkalmazkodás pedig csak pár-
tunk hitelét, tekintélyét ásta alá. 

íme igy értem én a hallgatásnak lehetőségét és a nyi-
latkozásnak kötelességét. A „fortiter in re" tehát nem azt 

követeli, hogy „menjünk nekik" az embereknek, journalis-
tikai anathemákkal s szerkesztői censurákkal, melyek annál 
nevetségesebbek, ha utánok semmi sem következik, mi azt 
mutatná, hogy magunk értünk a dologhoz, és tudjuk, mi-
ként kelljen az védelmezni ; — hanem igenis azt jelenti, 
hogy legyünk függetlenek minden személyes s személyi te-
kintetektől akkor, midőn arról van szó, hogy egy tényleg 
megtámadott igazság mellett kardot kössünk. Először pedig 
a bátor fellépés, azután pedig a következetesség, a kitartás, 
ez a „fortiter in re", mely szabálynak azonban csak igy 
felelhetünk meg egész teljében, s valóban ügyünk hasznára, 
ha elég eszünk van, a fellépésre való, kellő s illő pillanatot 
helyesen felismerni s ügyesen felhasználni ! . . . . 

Mindezt pedig összevéve: a kellő pillanatnak biztos 
felismerését, a helyes eszközöknek ügyes érvényesítését és 
a „suaviter in modo" valamint a „fortiter in re"-nek ildo-
mos alkalmazását, mindezt összevéve ugy hívjuk, hogy — 
tapintat 

Pro coronide kijelentem, miszerint nem személyekről 
irtam, hanem csak oly elméletekre iparkodtam szorítkozni, 
melyek magának az ügynek természetéből folynak. S most 
már, t. szerkesztő ur, engedje el a hoszadalmas elbucsuzást, 
s viszontlátás-igérést ; hanem ha czikkemet elolvasta, vesse 
a papírkosárba ; — Isten velünk. MiOav&Qwxog. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest s april 29. A t ö r v é n y i r á n t i t i s z t e l e t a 

k o r m á n y n á l . Nem régen azon gyöngéd kíméletre figyel-
meztettük olvasóinkat, melyet kormányunk a szerbek „val-
lási elvei" iránt tanusit és már ismét azon szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy e kiméiettelj es tiszteletet azoknak 
törvénybe igtatott előjogaik iránt is, mint hivatalos uton 
kinyilatkoztatottat, feljegyezhessük. A cultusminister ur 
ő excjának körútja ugyanis alkalmat nyújtott Aradon a 
szerbeknek, azon óhajtásukat terjeszteni a minister ur elé, 
hogy a jelenlegi zavaros viszonyok miatt, habár csak kivé-
telesen is, de neveztetné ki a minister ur a karloviczi pa-
triarchát közvetlenül, mellőzve minden választást ; azonban 
a minister ur, a szerbeknek „a törvénybe igtatott előjo-
gaikra" hivatkozva, kijelentette, hogy a kormány a hozzá 
intézett kérelem teljesítésében, a nevezett előjogok által kor-
látozva van és a viszonyok békésebb fejlődésének bevárá-
sára van utalva. 

Nagyon becsüljük a minister ur törvénytiszteletét, da-
czára azon körülménynek, hogy az „előjogokra" vonatko-
zik, melyekről napjainkban az egyenjogúság elvénél fogva 
azt szokás mondani, hogy azoknak nincsen helyük ; nagyra-
becsüljük, mondjuk e törvénytiszteletet, mert a törvény nem 
azért követel hódolatot, mert abban jog, vagy előjog foglalta-
tik, hanem azért, mert az egy fensőbb hatalom kifolyása, 
melynek engedelmességgel tartozunk mindaddig, mig csak 
az isteni törvénynyel összeütközésbe nem jön. Igy fogta-e 
fel a minister ur is saját nyilatkozatát, nem tudjuk, de mi 
csak a tényt veszszük és már magának a ténynek is örven-
dünk, annyival inkább, mert oly helyről jött, honnan a tör-
vény iránti tiszteletben jó példával előmenni, első és főkö-
telesség. 



2 8 5 

Korunk egyik és nevezetes főbaját úgyis az képezi, 
hogy a törvény iránti tisztelet a keblekből csak nem telje-
sen kihalt, innen származik a számtalan elégületlenség, 
lázadás, forradalom, országok és trónok felforgatása. Ez 
okozza, hogy parlamentjeink is valóságos törvénygyártó 
gépekké sülyedtek alá ; — amit ma szentesitettek, azt hol-
nap elvetik, saját müveiket sem tar t ják annyira tisztelet-
ben, hogy azokat legalább a külső decorum kedveért egy 
ideig fenntartanák, hanem kényök kedvök szerint változ-
ta t ják , a mi bizonyára nem csak emelni nem képes a tör-
vény iránti tiszteletet, hanem még azt a kevés tiszteletet is 
lerontja, mely még itt-ott, egyik másik keblében fellobog. 

Legyen szabad itt egy alázatos kérdést koczkáztat-
nunk, t. i. mi lehet végelmezésében oka a törvény iránti 
tisztelet eme feltűnő hiányának ? Mi ugy találjuk, hogy 
államok, ugy mint államférfiak, nagyon kevésre, vagy épen 
semmire sem becsülik a vallás törvényeit. A vallás és annak 
törvényei elöttök annyiban nyomnak a latban, a mennyiben 
politikai terveik keretébe beillenck és e politikai terveket, 
czélokat sikéresen előmozdithatják. Igy aztán másodrangú, 
vagy épen semmi szereppel bir az, ci minek első sokban kel-
lene mindig állani. Az ilyen példák, kivált magas helyről 
igen vonzók szoktak lenni, mert az alattvalók nagyon ter-
mészetesen ugy okoskodnak : ha az isteni törvények nem 
kötelezik az államot és államférfiakat, hogy őket tisztelet-
ben tartsák, miért köteleznének bennünket az emberi törvé-
nyek, miért nem lenne szabad nekünk ezeket megvetni, 
ellenök fellázadni és szerzőiket elűzni ? ! Ki állithatja, 
hogy ez nem logicus következtetés ? Az emberi törvények 
iránti tisztelet az isteni törvények iránti tiszteletben gyö-
kerezik, ha az alapot elvonjuk, ugy összedől a rá emelt 
épület is. 

Alázatos figyelmeztetésünk tehát oda terjed ki, hogy, 
ha nem akar juk megérni a nálunk is elvetett törvéuytiszte-
letlenségnek végkövetkezményeit ; ha nem akarjuk, hogy 
itthonn is véres küzdelmek után győződjünk meg a törvény 
iránti tisztelet szükségességéről, ugy mindenek felett szük-
séges, hogy az állam és államférfiaink tiszteletben tartsák a 
vallás törvényeit, azok megbántását megtorlatlanul ne hagy-
ják , gátot vessenek, minden kitelhető erővel, azon szellem-
nek, mely az irodalomban túlnyomó, s melynek egyedüli 
foglalkozása, mondhatjuk, végczélja aláásni a vallás és törvé-
nyei iránti tiszteletet. Léptesse életbe a kormány szerény 
tanácsunkat az állam kormányzásában, minden nyilvános 
intézkedéseiben, törvényhozó testületünkben, s tapasztalni 
fogja, hogy az isteni törvények iránti tisztelet, maga után 
fogja vonni az emberi/ törvények iránti tiszteletet, sőt ez 
esetben a kormány által, magok az emberi törvények iránt 
tanusitott tisztelet is százszor nagyobb nyomatékkal birand 
az emberek előtt, mint különben. © 

Pozsony. Grróf A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Magától ért-
hető dolog, hogy Trefort minister a népoktatási kérdés ügyé-
ben gyakorlatilag a liberalismus álláspontján áll. Ez azon 
álláspont, melyet napjaink államférfiai minden politikai kér -
désben elfoglalni, vagy jobban mondva, elfogadni kénytelenek, 
hahogy helyökön megmaradni akarnak. Az elhatározó, döntő 

tényező mindezekben ama liberális áramlat, mely által az 
emberek vezettetnek, a helyett, hogy magok játszanák a 
vezérszerepet. 

Hova fogaz újkor'ezen kormányzati elve még sodorni 
bennünket, azt csak az Isten tudja. S ugy látszik, mintha 
mi katholikusok, kivétel nélkül beérnők is azzal, hogy az 
Úristen ezt tudja, amiért a liberális áramlat előtt tehetetlen 
resignatióval hátrálván, még eme vészes já téknak költségeit 
is megfizetjük. 

Szerencsénk, hogy a népiskolai kérdés valamennyi hit-
felekezetet érinti ; mert ha csak a katholikus iskolákról 
volna szó — ámbár a liberális áramlatnak műveletei főleg 
ezek ellen irányulnak, — akkor a minister aligha ezen kör-
irat kibocsátásával fáradozik vala. 

A ministernek gyakorlati álláspontját leginkább azon 
optimisticu3 felfogás tünteti fel, mely köriratában nyilvánul. 

Nyilvánvaló, hogy a népiskolai törvény, mint a libe-
rális áramlatnak egyik teremtménye, az ő szemében való-
ságos egy noli me tangere. Eszébe sem jut a felett gondol-
kozni, honnan van az, hogy a népiskolai törvény is, s pedig 
kiválólag okozta azon bizalmatlanságot, mely a felekezetek 
kebelében nyilvánul. Neki nem szabad e bajnak okát más-
ban keresnie, mint valami félreértésben, minél fogva legfőbb 
gondja oda irányul, hogy valami oly modus vivendi-t t a -
láljon fel, melyet személyes jóakaratának hangoztatása által 
elfogadhatóvá tenni remél. 

Majdnem lehetetlen, egy egyrészt főfontosságu, más-
részt pedig végtelenül összekuszitott kérdésben nagyobb 
optimismusnak hódolni s nagyobb illusiókban ringatózni ! 

S csakugyan ! mennyire számit Trefort minister a 
felekezeteknek, kevéssel is beérő szerénységére s — szemben 
a liberális despotismussal — türelmére is, mutatja körira-
tának ama passusa, melyben, méltányolván a felekezetek-
nek abbeli buzgalmát, melyet iskoláik fentartása s felsze-
relése körül kifejtettek, még különösen is hangsúlyozza, 
hogy ez által olyas valamit tettek, mit a törvény megenged. 
Felteszi tehát, hogy a törvényhozás ezt meg is tilthatta volna, 
sőt még ezentnl is megtilthatja. 

E feltevésnek a „Pesti Napló"-beli, fentidézett toll az 
által adott, mint a kormány nyilatkozatainak hűséges visz-
hangja, legott szabatosb, kézzelfoghatóbb alakot, hogy tüze-
tesen kiemelte, mily kíméletes volt a törvényhozás a hitfele-
kezetek aggályai, iránt, — egyúttal pedig arra is utalt, mi-
szerint valamikor mégis csak el keilend érkeznie azon idő-
nek is, midőn a felekezeteknek működése a tisztán egyházi 
tanításra s a humanitárius teendőkre szoríttatni fogna, mely 
utóbbiakhoz azonban a liberális ujságiró valamennyi teen-
dőknek leghumanitáriusabbikát, az iskolát, természetesen 
nem számítja. 

Ily indiscretus magyarázgatások gyakran igen tanul-
ságosak, ha mindjárt nem igen sokat tanulhatunk is belő-
lök. Mindazonáltal arról tesznek tanúbizonyságot, mekkora 
a fogalomzavar még iránytadó körökben is, mi azt okozza, 
hogy gyakran még müveit, okos fők is a legesztelenebb 
elméleteknek naponkinti hallgatása s ismétlése által annyira 
belemélyednek a nonsens-ba, hogy többé magok sem tudnak 
másként beszélni, s minden fogékonyságot elvesztenek oly 
érvelés iránt, mely egészséges észjáráson alapul. 
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Igy aztán megérthetjük, hogy tud még oly becsületes 
ember s kitűnő ész is, mint Trefort minister, annyi kedv-
teléssel tekinteni az oly népiskolai törvényre, mely az ő fel-
fogása szerint a méltányosságnak netovábbját is eléri az 
által, hogy a felekezeti iskolát még mindig megengedi. 

De miképen engedte meg azt ? Váljon azt mondja-e 
legalább, hogy a felekezeti s a felekezetnélküli iskola egyen-
jogúak? Váljon a törvény mindkét rendbeli iskolát egyenlő-
joggal ruházta-e fel, s egyenlő oltalomban részesiti-e mind-
kettőt ? . . . . Dehogy ! ' (Folyt, köv.) 

Gyö t ' , a,prilhóban, 1873. S z a b a d k ő m ű v e s p r o -
p a g a n d a . Főtdő szerkesztő ur! A nagyböjti szent idő komoly 
elmélkedésre hangoló csendjét immár a feltámadás örömria-
dója, a lelkesitő Alleluja váltotta fel világszerte, mely mint-
egy a sirontuli boldog halhatatlanság soha nem szűnő diadal-
éneke hangzik le a magasból hozzánk, s lehat a hivő keb-
lek mélyébe, a legmagasztosabb érzelmeket, a legédesebb 
vágyakat és reményeket ébresztvén azokban. Nekünk győ-
rieknek méltóságos főpásztorunk ihletett ajkai hirdették ez-
idén is először a feltámadott Megváltó legdicsőbb diadalát, 
kenetteljes szavakkal rajzolván előttünk a határtalan örömet, 
melyet a kath. anyaszentegyház e diadal felett is érez, s 
mely általa nekünk is elvitázhatlan osztályrészünk ; egyút-
tal azonban gyermekeinek üdveért lángoló atyaként, erélyes 
szavakkal éber vigyázatra s elszánt kitartásra intett ben-
nünket azon nyughatatlan ellenségekkel és csábitó veszé-
lyekkel szemben, melyek immár közvetlenül környeznek ben-
nünket. E főpásztori szavak világosan rámutatnak a hely-
zetre,. melyben mi győriek jelenleg vagyunk. Városunk 
ugyanis a legközelebb mult időkig megkimélve maradt a 
vallási békétlenségtől ; most azonban vallási viszályok sötét 
furiái dúlnak körünkben, s egyre gyújtogatják a gonosz 
szenvedélyeket a békés polgárok kebelében. Most egy éve 
körülbelül, hogy megépült Győrben is a szabadkőműves pá-
holy, kiosztván tagjai közt a neki sajátos szerepeket. S ime 
mily különös de való találkozása a tényeknek ! mióta e kő-
müvestelepitvény városunkban is szerepet játszik, s titkos 
gyűléseket tart lámpafénynél, azóta lépésről lépésre felfog-
hatjuk a botránykereső tendentiák és agitatiók durva szá-
lait, melyek főkép vallásunkat és iskoláinkat akarják a 
legcsalárdabb utakon s módokon befonni. Igy a nevezett 
páholy mindenek előtt f. újévtől kezdve saját lapot indított 
meg, a lelki szegénységgel ugyan'j de annál pazarabb kül-
fénynyel kiállított „Győri FigyelőtHogy honnan kerül ki 
e lapnak szellemi része, nagyon találólag mutatja már azon 
körülmény is, miszerint legserényebb munkatársa „Cer&e-
rws"-nak nevezi magát. E szánandó alvilági lénynek, eddigi 
munkássága után ítélve, azon épen nem irigylendő szerep 
jutott osztályrészül, miszerint a vallási és nevelési tér fekete 
őre legyen, és minden e téren felmerülő mozzanatot hol csí-
pősen hozzászóló, hol czélzatosan elferdítő, hol még dühösen 
megtámadó hangokkal kisérjen. Igy hogy csak néhány pél-
dát hozzak fél : ,Cerberus' galádul megrohanta méltóságos 
főpásztorunk fentjelzett, húsvéti beszédének azon részét, 
melyben ő élénk színekkel festé sz. hitünk és gyermekeink 
vallásos nevelésének esküdt elleneit, ezek terveit és csábsze-
reit. Ugyan ,Cerberus' egyedül tőle telhető piacziassággal 
neki rontott különösen a kath. jótékony egyletek terén fá -

radhatlanul buzgólkodó városplebánosunk személyének is, 
sötét eszmékkel és alattomos üzelmekkel rágalmazván őt. 
Szintén a ,Győri Figyelő' kigyót-békát kiált a világ előtt 
kegyes püspökünkre, mivel ez, — de más észszerűen gon-
dolkodó, müveit katholikusok is, — egy nyilván iskoláink 
ellen agitáló munkástól következetesen megvonták az eddig 
neki nyújtott segélyt, ebben érdemesebbet részesitendők. De 
minek legyünk hoszadalmasak ? igy megy ez tovább is, 
majdnem számról számra. Mutatványul elég ennyi a kérdé-
ses lapnak jellemzésére ! 

Amely irányt a ,Győri Figyelő' az irodalom terén kép-
visel, ugyanannak másnemű közegei is vannak városunkban 
sürgős tevékenységbe helyezve. Igy vagy félév óta megala-
kult s működik a „Győri ismeretterjesztő egyletmelynek 
czélja: népszerű felolvasásokat rendezni ingyen a közönség 
felvilágosítására. E vegyes felolvasások tartására ugyan 
különféle rendű és rangú urak kéretnek fel az egylet veze-
tőitől, sőt még szerzetes tanárok is ; ámde a fatalis láb, me-
lyet az egylet megalakításakor a legczifrább szólamok virá-
gos leplével takartak el, utóbb itt is kitűnt, — még pedig 
azáltal, hogy a semleges jellegű értekezések közé pl. olya-
nokat is csúsztattak, melyekben az emberi lélek működése 
egyenesen az agy szerkezetének tulajdoníttatik, vagy kath. 
vallási és nevelési eszmék erőszakkal előrántatnak s meghur-
czoltatnak ; sőt az egyik felolvasó, mivel tárgyában Istenre 
is hivatkozást tett, ezért a lapokban nyilvánosan megrova-
tott s kiguLiyoltatott. Ugy hiszem, e tények is igazolják ab-
beli nézetünket, miszerint a vázolt ismeretterjesztés szintén 
egyik kifolyása amaz alvilágnak, melynek őre Cerberus. 

Továbbá épen most van alakulóban a „Győri kisded-
védegyletmelynek czélja az alapszabályok tervezetében 
ekkép van körvonalozva : „Ugy Győrvárosában, mint e me-
gye községeiben arra törekedni, hogy a kor szellemének és 
igényeinek megfelelő kisdedóvodák, gyermekkertek s gyer-
mekmenhelyek létesíttessenek." Lám mily szép eszme ! de 
hogy minő kisdedóvodákat s gyermekkerteket kell itt érte-
nünk a kor szelleme szerint, azt előre kifecsegte ,Cerberus' 
a „Győri Figyelő" hasábjain. Midőn ugyanis a helybeli kath. 
iskolatanácsban azon indítvány tétetett, hogy az egyik kül-
városban imént létrejött leányárvaház nyilvános leánytano-
dával, és a kedvező helyi körülmények folytán gyermek-
kerttel is kapcsoltatnék össze, és mindezek az önfeláldozó 
müködésök által világszerte elismerést kivivott irgalmas 
szüzekre bízatnának : erre ,Cerberus' pokolrázó dühében a 
többi rágalom és piszkolódás között azt is kilármázta, mi-
szerint apáczák és Fröbelféle gyermekkert az ő értelmök 
szerint két teljesen ellenkező fogalom, mely miatt Fröbel-
nek még sírjában is meg kellene fordulnia ; s hogy az áltatok 
tervezett kisdedóvodák és gyermekkerteknek épen az főfelada-
tuk, a felekezetes, bigott vallási eszméket a gyermek szivétől 
mindjárt kezdetben jó távol tartani, és a helyett belölök sza-
badszellemü polgárokat nevelni ! Cerberus ez önkénytelen 
nyilatkozatával nekünk nagyon jó szolgálatot tett ; mert igy 
legalább a leghitelesebb forrásból tudjuk, váljon a kisded-
védegyletben is hányat ütött az óra. Hogy nem kap-e majd 
ki ez ildomtalan fecsegéseért gazdájától az alvilágban, azt ő 
lássa ! Biztosabb tájékozásunkra még mindez egyletek ve-
zérei közt ott olvassuk azok neveit, kiket köztudomás sze— 
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rint a páholy embereinek, vagy tán jobban mondva, szol-
gáinak ismerünk. 

Ime a nyilvános tények lánczolata, mely habár még 
oly egyszerűen elősorolva, nem szorul magyarázatra, hanem 
magában is hangosabban szól bármely ékes nyelvnél amel-
lett, mennyire igaza volt főpásztorunknak, midőn a minket 
környező hitveszélyeket oly élénken rajzolá, s mennyire 
szükséges részünkről a legéberebb vigyázat és karczkészü-
let, melyre ö bennünket oly erélyesen intett. Hisz erre sür-
geti hiveit az anyaszentegyház is folytonosan, midőn a nagy-
hét felséges zsolozsmáiban többi közt ezeket mondja : „Quid 
dormitis ? surgite et orate, ne intretis in tentationem. Vei 
Judam non videtis, quomodo non dormit, sed festinat tradere 
me Judaeis?" Ugy van! a kiengesztelhetlen ellenség immár 
csatarendben áll, és Sión ormaira irányozza minden támadá-
sát körünkben is. A ki ily ostromállapotban könnyelműen 
szunnyadozni vagy félrevonulni akarna, az vagy tapaszta-
latlan elbizakodott vagy gyáva kislelkü volna. Arra kér-
jük tehát a seregek Urát, hogy a minden ponton megkez-
dődött karcz tüze tisztitsa városunkban az önmagokkal még 
tisztában nem levőket, edze meg az ingatagokat, erősitse és 
hevitse fel a bátortalanokat ; igy azután bizton remélhet-
jük, hogy megérjük mi is a szellemi feltámadás és hitdiadal 
dicső hajnalát ! Kreskay. 

Németország. A n é m e t m ű v é s z e k n e k t i l -
t a k o z á s a K a u l b a c h e l l e n eléggé érdekesnek látszik, 
hogy azt, valamint az egyúttal ő szentségéhez intézett fel-
iratot is egész terjedelmökben közöljük. Mindkét okirat eré-
lyesen kárhoztatja azon visszaélést, melyet Kaulbach, többi 
közt a nálunk is ismeretes „Arbnez Péter" czimű képnek 
szerzője s iskolája legújabban a művészettel űz, a történelmi 
igazságnak nem kevésbbé, mint az igazi szépészetnek szánt-
szándékos, vétkes, nemcsak elhanyagolásával, hanem egye-
nes tagadásával. A szentatyához intézett feliratot 210 német, 
művész irta alá, a tiltakozó nyilatkozatot 130. Az aláirók 
közül emiitjük Führich, Deschwanden, Wörndle, Pendl, 
Achtermann, Blaas, Hess, Veit, Steinle, Madjerá, Jehle, 
Wagner, Wittmer sat. neveit annak bizonyságául, hogy 
mindkét okmányon a művészetek minden neme s árnya-
lata képviselve van. A két érdekes okmánynak szövege a 
következő : 

I. Nyilatkozat. A képző művészet soka sem lehet önnön 
magának czélja, még a gyakorlati életben sem ; vagy az 
igazságnak kell szolgálnia, vagy a hazugságnak. Midőn az 
igazságnak szolgál, magasztos isteni hivatását teljesiti, ugy 
egyesek, mintáz egész emberi nemnek javára ; mihelyt pedig 
a hazugságnak szolgálatába szegődik, legott a demoralisa-
tiónak egyik leghathatósabb eszközét képezi. Valahányszor 
a művész eltér az igazságtól, épannyiszor elfordul tőle a 
költői iklet s működése vészessé válik nem kevésbé ajelenre5 

mint a legtávolabbi jövőre nézve is ; annál vészesebbé, minél 
kitünőbbek az ő szellemi tulajdonai és tehetségei. 

Több év óta egyes német művészek részéről egész 
hoszu sora az oly müveknek került a nyilvánosság elé, me-
lyekről épen nem mondhatni, hogy a szép művészetek felada-
tának megfeleltek volna ; mert ellenkezőleg nagy botrányok-
nak lőnek okozóivá az által, hogy történelmi hamisitásokat 
mint történeti igazságot állitván a nép szeme elé, az isteni, 

egyházi és társadalmi tekintély iránti tiszteletet aláássák, a 
vallásos érzületet elfojtják vagy tévútra vezetik, s a katho-
lika egyházat s annak látható fejét nevetségessé teszik ; — 
szóval az isteni törvényen alapuló világrendnek felforgatá-
sát czélozzák. Hogy ily törekvések által magok a szép mű-
vészetek is tönkre tétetnek, az bővebb magyarázatra sem 
szorult. 

Fentebbi állitásunknak bebizonyításául arra szorítko-
zunk, kogy az efféle, minden szeméremből kivetkőzött gyárt-
mányoknak özönéből csak néhányat az ujabbak közül emel-
jünk ki, melyek azon délnémet müvészakademiának igaz-
gatójától származnak, melyben az emiitett irány jelenleg a 
netovábbig vitetett. Ilyen ,A reformatio korszaka', ,Arbuez 
Péter', ,A halottak táncza', s az u. n. ,Zsinati képek'. 

Ámbár a történet majdan ezen s a rokonszellemü mü-
vek felett döntő s részrehajlatlan Ítéletet mondani, s a 19-ik 
századbeli német művészet szégyenfoltjának bélyegezni fogja 
azokat ; azért minekünk, kortársaknak még sem szabad 
hallgatnunk, mert a korszellemnek szolgálatában álló napi 
sajtó ezen „remekműveket" olymódon magasztalja, oly uta-
kon s oly eszközökkel terjeszti, melyekből a tervszerű irány-
zatosság csak nagyon is kirí. Azért isten és emberek, a kor-
társak és az utókor előtt kötelességünknek tartjuk, hogy 
szemben ily szomorú tüneményekkel katholikus s művészi 
meggyőződésünknek ezennel nyilvánosan kifejezést adjunk, 
tiszteletére az igazságnak s becsületére a német művészetnek. 

II. Szentséges Atyánk ! Anyaszentegyházunk mindenha 
a szépmüvészetek gondos dajkája és hatalmas pártfogója 
volt. Hitküldérei az evangeliummal együtt a földművelést, 
a tudományt s a művészetet hozták meg a népeknek, s ama 
korszaknak emléke, melyben a német nemzet, összes élet-
erejét a katholikus hitnek forrásaiból merítvén, a szép mű-
vészetek terén is a legdicsőbb müveket alkotá, még ma is 
lelkesitőleg hat minden igazi művészre. 

Annál nagyobb fájdalommal szemléljük azon háladat-
lanságot, melylyel korunk az égyház s a szentszék eme jóté-
ményeit viszonozza. Avagy nincsen-e arany vésővel felje-
gyezve a világtörténelemnek minden lapjára, mit a római 
pápák egészen a mai napig a képző művészet terén nagyot, 
felülmulhatlant tettek ? 

Azon tisztelettel közeledünk Feléd, Szentséges Atya, 
mely az egyház hü fiait megilleti, hogy kifejezést adjunk, 
nem csak a saját magunk, kanem valamennyi németajkú, 
hivő katholikus azon mely fájdalmának, melyet a szépmü-
vészetekkel űzött, szentségtörő egy visszaélés felett éreznek. 
Csak őszinte szégyenérzettel s a legmélyebb erkölcsi felhá-
borodással említhetjük, hogy vannak német művészek, kik 
ferdeirányu müvei által nem csak a hit s jó erkölcs ellen 
vétkeznek, hanem a kiknek egyik legkiválóbbika annyira 
megfeledkezett magáról, hogy egyes képek s az ezekhez 
mellékelt szöveg által az egyházat s annak szolgáit kicsú-
folni, s ördögi gonoszsággal Szentségednek magasztos mél-
tóságát s milliók által tisztelve szeretett személyét ledér 
gunynyal s aljas gyalázattal illetni nem átallotta. 

Szemben ily istentelen üzelmekkel csak igen csekély 
elégtétel az, ha mi Neked, Szentséges Atyánk, mint egyhá-
zunk fejének s Krisztus e földön való helytartójának tisz-
teletteljes kódolatunkat ezennel felajánljuk. Nem több az, 
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mint egyik jele azon becsületes törekvésünknek, bogy sok-
szorosan s mélyen megbántott atyai szivednek némi vigaszt 
s enybitést nyujtsunk. 

Szentatyánk ! Nem csak a gonoszszivüek, hanem mind-
nyájan szorultunk a Mindenható malasztjára s üdvözitő ál-
dására. Azért alázatosan esedezünk hozzád, hogy mondd ki 
főpapi áldásodat a szépmüvészetek s azoknak képviselői 
felett, hogy a vakokra alászálljon az isteni világosságnak 
malasztja, azokra pedig, akik látnak, az Istennek ereje, 
hogy mindnyájan végig küzdhessük a nehéz küzdelmet, s 
az örökkévaló pálmát majdan elsajátíthassuk. 

• IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Folyt.) 

Ha az ember ezt a sok zagyvalékot egy csomóba össze-
szeirva nem olvasná saját szemeivel, alig hinné, hogy ilyesmi 
még csak lehetséges is. No, ha a gróf ur tudománya a törté-
netbe annyira terjed, hogy még azt sem tudja, mily kimond-
hatatlan mérvben uralkodik az protestáns országokban a 
prostitutio, a pauperismus, a kiolthatatlan gyűlölet a katho-
likusok ellen, ugy nem adunk tudományáért egy fabatkát 
sem ; kezdje élőiről iskoláit, és akkor talán még meg fogja 
tanulni azt is, hogy a nyomor Angliában, egyáltalában pedig 
a pauperismus csak akkor kezdett gyökeret verni, mikor a 
dicső protestáns államok ad maiorem protestantismi glóriám 
kirabolták a zárdákat s egyes hirneves gróf urak zsebeiket 
megtölték azok kincseivel, mig csupa humanismusból a sze-
gény népről vagy épen nem, vagy csak szép szóval gondos-
kodnak, vagy a szegény-adóval ismét csak a népet terhelik-
Megtanulhatja, hogy Angolországban, hol a pápa hatalma 
korlátolva van, 1856-ban Londonban 73 ezer bűntény kö-
vettetett el, holott az egész pápai államban ugyanazon évben 
10 ezer volt a büntéuyek száma, sőt ugyanezek számaránya 
Londonban ugy áll mint 1:100, Párisban pedig mint 1 :400. 
Nem akarunk szólani azon türelemről, melylyel a protestán-
sok irányunkban viseltetnek, hiszen, hogy valaki magát 
nevetségessé tegye, ahhoz is grófi passió kell. 

Hitünk szerint nem is azért hordta rakásra a gróf-
szerző e sok zöldséget, mintha maga is hinné azokat, hanem 
azért, mert igy véli szabadkőmüvesi sugallatra előmozdit-
hatni azon civilisatio szekerét, melybe magát befogatni en-
gedte. A kath. papság mai napig még az egyedüli független 
testület, mely a liberalismus aspiratiójának, az általános 
rabszolgaság behozatalának ellenállani merészel, ezért kell 
részére feleséget, állami fizetést kérni, ez esetben majd épen 
oly könnyen el lehet vele bánni, mint a protestáns papság-
gal oly országokban, hol azok az államtól függnek. A gróf 
ur ezt annyiban nyiltan kimondja, hogy ő csak oly papokat 
akar megtűrni az államban, kik a jogállammal soha nem 
jönnek összeütközésbe, vagyis akik a modern hitetlen állam 
bármely istentelenségének és ostobaságának kész szolgáiul 
szegődnének be, — minő nagy ur lenne akkor a gróf ur. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
= U Felsége a császár s apostoli király val-

lás- és közoktatásügyi magyar ministeriuma elő-
terjesztésére f. é. márczius 17-éről kelt legmagasabb 
elhatározással dr. Schlauch Lörincz, csanádmegyei 
kanonokot szatmári püspökké nevezte ki. 

— Ledochowszki érsek ezidén először fog a német 
püspököknek Fuldában tartandó tanácskozmányaiban részt 
venni. 

— Római lapoknak tudósításai szerint egy idő óta az 
ottani katonaságnak fele rendesen teljes ruházatban tölti az 
éjt, minthogy a zsidó lapok izgatásai már annyira vitték a 
csöcseléket, hogy a Vatikánt ostromolni készül, mert azt hiszi, 
hogy ott tömérdek fegyver s több ezernyi, pápai katonaság 
el van rejtve. 

— Azon „ókatholikus" papok közt, kik jelenleg a 
svajczi jó katholikusokat üldözik s botránkoztatják egy 
Herczog nevű, magyar születési is van, kiről a „Katholik" a 
következő épületes adatokat közli : „Herzog Kis-Mártonban 
született, s a maga idején Schwarzenbach nevü helységben 
mint plébános működött, mignem via sententiae, nyilvános 
botrány következtében onnan eltávolíttatott. Ez után egy 
ideig mint altarista élt Kis-Mártonban, későbben pedig Bécs 
melletti Meidliugben tartózkodott, s végre, egy 10 éves 
leányon elkövetett erőszak miatt 6 hónapot a subeni fegy-
házban töltött. Büntetés idejének letelte után kivándorolt, s 
most Svajcznak Ölten nevü városában mint „ókatholikus 
plébános" működik. Már ezen férfinak elvesztése felett ugyan 
nincs oka a magyar egyháznak busulnia ; az „ókatholiku-
sok" pedig nagyon örültek neki, midőn „megnyerték !" 
De gustibus. . . . 

— A solotliurni kormány tiltakozik az ellen, hogy 
Lachat püspök, ki jelenleg Luzern kantonában lakik, onnan 
az egész, több kantonra kiterjedő megyét igazgassa. Egyút-
tal azt követeli, hogy a luzerni kormány, vagy ha az nem 
akarná, a szövetségtanács tiltsa meg neki ezt. A szabad-
kőművesek szemlátomást ürügyet keresnek egy uj Sonder-
bundskrieg-re. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Kalocsáról a következő névtelen levelet vettük. Kalo-
csa, 1873. aprilhó 26. Méltóságos Uram ! 

Azon biztos feltevésben, miszerint a sz. hitök- és egyhá-
zukhoz való hűséges ragaszkodásuk miatt üldözést és elnyomást 
szenvedő svajczi kath. paptestvéreink részére Méltóságod par 
excellence kath. lapja, a „Religio" is szives készséggel fog se-
gélyadományokat gyűjteni s rendeltetésök helyére juttatni: a 
jelzett czélra 20 ftot idemellékelni s e szerény összegecskével a 
gyűjtés megindítását kérelmezni bátorkodik egy kalocsa-főegy-
házmegyei áldozár. 

Mely kegyes adományért, midőn svajczi sanyargatott 
paptársaiuk nevében őszinte köszönetet mondanánk, s egy-
úttal a fentemiitett összeget a magunk részéről is 5 fttal 
megtoldanék ; szives örömest készeknek nyilatkozunk to-
vábbi, ugyané czélra hozzánk beküldendő adományokat ren-
deltetésöknek helyére eljuttatni, mely czélból máris alapunk 
33-dik számában emiitett gyűjtés meginditóihoz fordultunk. 

Szerkesztő. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre üelyben s posta-

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

zeudők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, május 7. 37. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Havi szemle. — Levelezések. — Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Folytatás.) 

Olaszországban a vallásüldözés annyira fejlő-
dött már, hogy legújabban az ajtatos búcsújárások 
is megti l tatnák, avagy, hol a , törvény' e tekintet-
ben nem elégséges, a csőcselék teszi meg a kormány-
nak azon szívességet, hogy ilyetén bucsumeneteket 
,morális eszközökkel1, azaz botokkal s kövekkel 
akadályozza meg. 

Cividale városában az udinei praefectus leg-
újabban bezáratta a „Madonna dél Monte" czimü 
egyházat, oly czélból, hogy ezáltal a mindinkább 
nagyobb mérveket öltő zarándoklatokat megaka-
dályozza ; a kormány pedig ebbeli önkénykedését 
jóvá hagyta. Mintha e kormányok tudnák, hogy 
legveszedelmesebb ellenségök az igazi katholikus 
meggyőződés, mely nem forradalmi uton, hanem az 
igazság ellentállhatlan ereje által lassan, de bizto-
san tönkre fogja tenni őket s rendszeröket. Megle-
het, hogy a ma j nemzedék régen fog porlani, mig 
az igazság eme diadalának napja felvirrad; megle-
het, sőt valószinti, ha nem bizonyos, hogy nem 
vagyunk méltók e diadalnak részesei s szemtanúi 
lenni ; — de azért e diadal biztos ; mert mondva 
van : portae inferi non praevalebunt adversus eam. s a 
mai korszellemnek, minden alkalommal nyilvánuló, 
elkeseredett dühe a katholicismus ellen csak azt 
muta t ja , hogy ellenségeit jól ismeri s helyesen sejti, 
hol rejlik számára a veszély. 

Nem emiitjük vala a cividalei esetet, ha az 
nem szolgált volna mintegy próbául egy másikra, 
sokkal nagyszerűbbre, azaz sokkal szomoruabbra, 
mely ugyan most még csak a kifejlődés stádiumá-
ban van ; de amely nemsokára fennhangon hirdetni 

fogja a világnak, hogy a katholikus ember ma már 
csak rabszolga, pária azon világrészben, melyet 
egyháza félig lakatlan vadonból a mindenképeni 
civilisatiónak gyupont jává varázsolta át. 

Az eset a következő. 
A kath. i f júság társulatának közvetlen kezde-

ményezéséből azon eszme pendittetett meg Olaszor-
szágban, s csakhamar nagy s terjedelmes pártolásra 
talál t is, hogy egy közelebb meghatározandó napon 
nagy, nemzeti búcsújárás tartassék assisii sz. Fe-
rencz sirjához. melynek czélja : imádkozni a hazá-
ért s az egyházért. Ez oly dolog, melyhez a törvény 
u t j án nem igen lehet hozzá férni, a miért is most 
ftzt lá t juk, hogy a kormány titkos nógatására az 
olasz szabadkőműves páholyok s a liberális lapok 
egyik a másik után a legdurvább módon kezdenek 
a tervezett bucsumenet ellen felszólalni, s mig 
amazok a perugiai népkör példájára nyil t erőszak-
kal fenyegetődznek, azon esetre, ha a katholikusok 
csakugyan végre mernék haj tani azt, mit ők „cle-
ricalis t ü n t e t é s i n e k neveznek ; addig ez utóbbiak 
a közrendre hivatkoznak, s ebből származtatják a 
kormánynak azon .kötelességét', a tervezett a j ta tos 
zarándoklatot minden rendelkezésére állóeszközök-
kel megakadályozni. Nem beszélünk itt a liberális 
pár tnak azon aljas szokásáról, ellenünk mindig a 
„rend"- s „törvény"-re hivatkozni, melyet senki 
gyakrabban meg nem sért, mint ő maga, s mely 
igen gyakran semmi egyéb, mint az általa űzött , 
arczátlan erőszaknak paragraphusokba öntött rend-
szere ; nem beszélünk azon szemtelenségről, mely 
abban fekszik, hogy e párt immár a katholicismus-
nak minden, még a legcsekélyebb életjelét is rend-
ellenesnek kezdi nevezgetni, mintha a világ manap 
épenséggel már csak az oláh zsidók s azoknak adó-
sai, s egyéb okok miatt tisztelői számára léteznék ; 
— minek Magyarországban is bőséges példáit lát-
juk s olvashatjuk naponkint honi, liberális lapjaink 

37 



2 9 0 

hasábjain ; — nem beszélünk erről, hanem csak 
azért emiitjük az egészet, hogy megmutassuk, mit 
ért a liberalismus ezen szó a la t t : ,Szabadság', vala-
hányszor a katholikusokról van szó, azaz, vala-
hányszor mi is kedvet muta tunk , e szabadságot 
hasznunkra, előnyünkre forditani. 

De ezen eset még azt is mutat ja , mily gyenge 
lábon áll azon politikai rendszer, azon párt s azon 
kormány, mely fenállását ily aj tatos cselekedetek-
nek erkölcsi hatásától féltenie kénytelen. Mert, meg-
jegyzendő, ez még a kegyesebb magyarázat , hogy t. i . . 
az olasz kormány e zarándoklatokat azért t i l t ja meg, 
mert a katholikus közszellemnek általános felébre-
désétől fél; mert különben ebbeli eljárását egyene-
sen a kereszténység elleni gyűlöletnek kellene tulaj-
donitanunk, tehát ama legaljasabb gonoszságról 
vádolni a kormányt , hogy a keresztet csak azért 
üldözi; mert mint az alvilági hatalmaknak kész 
szolgája a megváltás eme jelvényének esküdt el-
lensége. 

Egyébiránt ki tudja, váljon nem ez utóbbi 
magyarázat a helyes-e? Mert, kérdjük, mitől tart-
hat kormány, melynek a rendes hadsergen s a nem-
zetőrségen kivül még egész légiója a rend- s csend-
őröknek áll rendelkezésére ? Mitől tar that , ha Assi-
siben néhány ezer aj tatos férfi és nő összegyűl? 
Semmitől! Tudja , hogy ezen nők s ezen férfiak nem 
azon szándékkal jönnek oda, hogy ott akár csak 
a legkisebb zavart is idézzék elő ; tudja, hogy az 
afféle vallási ,tüntetés' a legbékésebb, legcsendesebb 
valami. Tehát nem a félelem az, mely őt arrakészti , 
hogy a katholikusoknak az imádkozást megtiltsa. 
Más oknak kell itt lenni, melylyel az olasz minis-
terek nem mernek a nyilvánosság elé lépni, hanem 
melyet mindamellett igen jól ismerünk ; s emez ok 
az, hogy a kormány ez ügyben is kezet fog a pá-
liolylyal, a katholikusok üldözésére. Perugiából ér-
kezett a vezényzó, az assisii bucsumenetet megaka-
dályozni, s a kormány őrizkedik ennek ellentmon-
dani, sőt szivesen használja fel az alkalmat, hogy 
a katholikusok ellen tervezett valami merényletre 
nézve a „közvéleményére hivatkozhasson. 

Azt mondtuk fentebb, hogy a cividalei ukaz 
csak előzetes eset arra nézve, mit a kormány Assi-
siban tenni készül. Az olasz, liberális lapoknak egy-
hangú czikkezése bizonyítja ezt ; mert a legkülön-
félébb sophisruák után mégis mindnyájan econclu-
sióval fejezik be szószaporitásait : „az assisii bucsu-
menetet meg kell tiltani, azaz megakadályozni." 

Hal l juk csak az .Opinione',-t1 hogy lássuk, mi-

szerint a liberalismus mindenütt egyformán ra-
vasz, de egyformán erőszakos is a katholika egy-
ház ellen. 

Mint félhivatalos lap, az ,Opinione' nagy fene-
ket kerít a dolognak, s ugy kezdi czikkét, mintha 
azt akarná bebizonyítani, hogy nem szabad a civi-
dalei esetet Assisiban ismételni, holott épen ilyetén 
ismétlésnek határozott követelése képezi kormányi-
lag megrendelt czikkének czélját. 

„Minden polgárnak" — úgymond — „egyenlő 
joga van a törvény előtt. Nem szabad senkit sza-
badságának élvezetében gátolni, eme szabadságát 
korlátozni vagy megsérteni. Azt akar juk , hogy a 
katholikusoknak teljes szabadság adassék vallási 
cselekményeik elvégzésében. Nincs is Rómában, 
vagy Rómán kivül templom, melyben a hivek ne a 
legnagyobb szabadsággal imádkozhatnának s ül-
hetnék egyházi ünnepélyeiket. Azért nem is hisz-
szük. hogy valakinek eszébe ju thatna , a híveket 
assisii szent Ferencz templomának látogatásától 
eltiltani ; sőt ellenkezőleg azt hiszszük, hogy min-
den kisérlet valakit egy kegyeletes ténynek végre-
hajtásában megakadályozni, szigorúan büntetendő." 

Ezek után, ki hinné; hogy az ,Opinione' czik-
kének voltaképeni csélja az assisii bucsujárásnak 
megtiltását követelni? Pedig ugy van, amint mind-
jár t meglátandjuk. Ne törődjünk most azzal, vál-
jon igaz-e, mit a zsidólap mond, hogy : nincs Ró-
mában vagy Rómán kivül templom, melyben a 
katholikusok nem imádkozhatnának a legnagyobb 
szabadsággal ; mely állításhoz, hogy a Rómában 
most napi renden levő templomi botrányokat ne is 
említsük, a legujabbi jelenetek az al Gesk előtt, hol 
a csőcselék az ajtatoskodókat botokkal s kövekkel 
üldözte, s néhányat közülök súlyosan meg is sebe-
sített, igen különös commentárt szolgáltatnak ; ne 
törődjünk most ezzel, hanem csudáljuk a félhivata-
los zsidónak nagy ügyességét, melylyel ily praemis-
sákból a fentjelzett conclusióra ju t , s pedig követke-
zendőképen : „A fenforgó esetben azonban" —- igy 
folytat ja , — „mindenek előtt arra kell ügyelni, 
van-e a zarándokoknak joguk közösen fellépni, s 
tömegesen a főtemplomba vonulni; szabad-e nekik 
egyáltalában egy zarándoklatnak a politikai tün-
tetésnek színezetét adni ? Intjük a kormányt, hogy 
e tekintetben akadályozzon meg minden törvény-
sértést, bárhonnan jöjjön is az. Ki merné a kor-
mánytól megtagadni ama jogot s kötelességet, ily-
féle nyilvános tüntetéseket megakadályozni, vala-
hányszor azok súrlódásokat okozhatnak." 
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Méltán azt kérdezi az olvasó: minek volt teliát 
az a hoszadalmas okadatolás? Az ,Opinione' azt, 
mit czikkének eme második részében követel, sok-
kal egyszerűbben s rövidebben követelhette volna 
ekként : „a mi tüntetéseink szabadok s meg nem 
akadályozhatók, a katholikusokéit pedig meg kell 
mindig, s pedig feltétlenül akadályozni, a törvények 
csak a mi számunkra biztositják a személynek s a 
vagyonnak biztonságát, csak mi ránk arasztják azt 
a sok szabadságot, de a katholikusokra nem." Ha a 
derék lap igy szól, akkor legfelebb őszintesége, de ko-
rántsem beszédének tartalma lepte volna meg olva-
sóit ; mert, hogy a dolog ugy van, s hogy a törvények 
jótékonysága s oltalma csak a liberálisokra terjed 
ki, mig a becsületes elemek tettleg törvényen kivül 
állanak, azt amúgy is tudjuk, s csak azon csudál-
kozhatunk, hogy a legtöbb országoknak katlioli-
kusai ezen állapotot egész csendességgel eltűrik, s 
cseppet sem látszanak gondolkozni a felet t : nincs-e 
mód, ut vagy eszköz, mely által az őket megillető 
tekintélyt visszaszerezhetnék, vagy legalább any-
nyit küzdhetnének ki magoknak, hogy a legnyo-
morul tabb felekezetekkel egyenjoguaknak tekin-
tessenek. 

De az olasz kormánynak ebbeli félelme még 
azon örvendetes sejtelmet is kelti mibennünk, hogy 
az igazi olasz, katholikus hazafiaknak száma még 
sem lehet oly csekély, hogy e szép országnak tár-
sadalmi jövője iránt immár kétségbe kellene esnünk. 
A mely pártnak elnyomására annyi ravaszság s 
annyi nyers erőszak szükséges, az nem lehet gyenge, 
megvetendő, jövő nélküli; s lia ilyetén eljárás, mint 
remélhető, az olasz katholikusok hithűségét s kitar-
tását még csak fokozni fogja, akkor a diadal napja 
sem maradhat el. 

Delenda Helvetia! ez ugy látszik, a svajczi li-
beralismus legujabbi jelszava, más különben nem 
értenők mire való a nemzet- s felekezetközti béke-
s egyetértésnek amaz ok- s czéltalan felzavarása, 
mely a svajczi kormányoknak ezidőszerinti fő teen-
dőjét képezi. Ha meg akar ják semmisíteni a svajczi 
köztársaságnak függetlenségét, azaz fennállását, 
ugy meg kell vallanunk, hogy a meglehetősen durva 
eszközt jól választották meg ; mert ezúton czéljo-
kat minden bizonynyal elérik 

Svajcz, mint háromnyelvű ország, mintha te-
remtve volna arra, hogy Bismarck netaláni combi-
natióinak alapja- s anyagául szolgáljon. Ott van, 
mit Németországhoz csatolni; de vannak oly részek 
is, melyek a maga idején Franczia- s Olaszország-

nak lehet odakinálni, illetőleg ajándékozni. Termé-
szetes tehát, hogy nemcsak nem igen bánja, hanem 
ellenkezőleg nagyon is kivánja , hogy e szegény 
ország a polgár- s vallásháború minden iszonyai 
által mintegy előkészíttessék arra, hogy neki al-
kalma legyen „a belrendet helyreállítani", azaz oly 
sorsot késziteni S.vajcznak, mint a minőnek körül-
belül száz esztendeje Lengyelország esett áldozatául. 
A nehézség csak abban állott, hogy svajczi polgá-
rokat kelle találnia, kik arra vállalkozzanak, a 
külföld javára önhazájokat tönkre tenni. S ime, 
mire nem való a páholy ! Ez uralkodik most Bern-
ben s egyáltalában a svajczi helyhatóságoknak 
többségében, s mivelhogy manap a páholynak, kö-
rülbelül egész Európában az a főfeladata: „travail-
ler pour le roi de Prusse" — a porosz király hasz-
nára dolgozni; — azért dolgoznak most e kis zsar-
nokok, s pedig erélyesen, s mi a fő, gyorsan, a ha-
talmas pedig lesi, mig majd az érett gyümölcs 
ölébe hull. 

Korszakunkat egy különös tünemény jellemzi: 
bizonyos lelkismeretlen, könnyelmű ügyesség a 
rontásban, s a legabsolutabb tehetetlenség minden 
oly téren, hol épiteni, alkotni kellene. Nincs az az 
eszeveszett terv. mely ne valósittatnék, ha végczélja 
valami fenálló jónak tönkretevése s viszont nincs 
az a teremtménye a divatos korszellemnek, mely ne 
ingadoznék, s melynek fenállása több volna, mint 
nyomorult tengődés mától holnapra. Az újkor eme 
törvényének még maga Bismarck is alá van vetve ; 
sőt ő, ki egy józan conservativ államférfiuból azzá 
„fejlődött", a kinek ma lá t juk, a korszellem álnok 
s erőszakos áramlatának főszemélyesitőjévé ; — ő 
e törvénynek jobban van alávetve, mint bárki más. 
Azért tönkre fogja talán tehetni Svajczot, de vál-
jon sikerült-e neki a hajdani német császárságnak 
második, de korántsem javitott kiadásában állandó, 
tartós müvet létesíteni, az más kérdés, melyre ta-
gadólag válaszolni talán épen nem vakmerőség. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy ez is csak 
egyik része azon nagy mozgalomnak, mely már 
1848-ban az úgynevezett nemzetiségi elvnek han-
goztatásával kezdődött s azóta egészen odáig fajul t , 
hogy manap már nem csak a nemzetiségek, hanem 
egyenesen a fajok kérdése az, mi a kedélyeket nyug-
talanít ja . Ezelőtt huszonöt esztendővel Olaszország 
a nemzetségi kérdést vetette fel, ma Németország 
a fa jok szerinti államképzés zászlaját tiizi ki. Ez 
is „haladás", melyet az emberi nem az utolsó hu-
szonöt év alatt tett. Adjunk neki még huszonöt évet, 
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s akkor Europa már nem a most létező államok, 
hanem kizárólagosan csak a népfajok szerint fel lesz 
osztva. Hol lesznek akkor a mai dynas t iák? . . . . 

Annyi bizonyos, hogy a pápák dynast iája el-
enyészhetlen, mint a melynek uralma sem álla-
mok- sem fajokhoz kötve nincsen. A többiről nem 
felelhetünk, csak sajnálhat juk az illetőket, de a 
népeket i s , mert az anarchia rendesen csak a 
legborzasztóbb zsarnokságnak előjátéka. A mely 
nemzet ősi, örökös dynast iá ja ellen vét, az a legelső 
jött-ment kalandornak szokott prédául esni, s kik 
a mérsékelt szabadsággal visszaélnek, épen ezáltal 
a legnyomasztóbb rabszolgaságra készülnek. 

Az ember szabad akaratának egyik következ-
ménye az, hogy maga kovácsolja büntetésének esz-
közeit, s van valami, mi az Isten türelmének s irgal-
mának is úgyszólván határ t szab s ez az isteni 
igazságosság. Epezért vissza kellene térnünk Krisz-
tushoz, oly lépés ez, mely a népeknek s a fejedel-
meknek is egyaránt érdekökben fekszik. Azt kér-
ded, hogy miként, mi módon tér jünk vissza oda, a 
honnan nem kell vala eltávoznunk soha? Ott van 
a Syllabus, azon törvénykönyv, melyet IX. Pius 
különösen a mai kor szükségleteihez s szellemi ál-
lapotához alkalmazott. Ezen kivül nem létezik üdv 
a társadalomra nézve. 

Nincs az az uralkodási vagy kormányzási 
forma, sőt azt merjük mondani, nincs az a vallási 
rendszer, mely e törvénykönyvből véghetetlenül 
-sokat ne tanulhatna, számos üdvös tanácsot s ujj-
mutatást ne meríthetne. Mert a Syllabus azon igaz-
ságoknak hiteles gyűjteménye, melyek nélkül nin-
csen alapja a társadalomnak ; s egyút ta l a Syllabus 
az, mely napfényre hozza, s egész veszélyes voltok-
ban bemutatja mind azon vészes hibákat , tévelye-
ket s rögeszméket, melyek a gonoszság titkos mű-
helyeiből immár át kezdenek szivárogni a tömegbe, 
a családi szentélybe, az egyénnek eddig romlatlan 
keblébe. A romlás általános, csak a gyors vissza-
térés az örök élet egyedüli tiszta forrásáho a ke-
reszténységhez menthet meg bennünket. 

Azon élénk érdekeltséggel az emberi nem sorsa 
iránt , mely IX. Piust, mint magasztos kötelesség-
érzetének egyik kifolyása jellemzi, gyüj té egybe a 
Syllabusban, többi közt mindazt, mit az egyház a 
társadalmi kérdésekre nézve tani t .S midőn ugyau-e 
Syllabust ünnepélyesen kiliirdeté, világitó torony-
nyá tette azt, ama vastag sötétségnek közepette, 
melyet egy istenfeledett áramlat nemünkre árasz-
tot t s még folyvást áraszt. Azért égető szükség, 

sőt kötelesség a Syllabus á l láspontjára állni, s ama 
népekről s fejedelmekről, kik még ma is vonakod-
nak ezen világitó torony felé forditani tekintetö-
ket, el lehet mondani joggal, hogy : ambulant in 
tenebris et in umbra mortis sedent. (Vége köv.) 

L e v e l e z é s e k . 
= 1873. május havában. 

I. 

Kedves Barátom ! Szeretnék jelen lenni, midőn leve-
lemet felbontod, mert előre is meg vagyok győződve arról, 
mennyire meglepő lesz rád nézve, midőn soraim alatt neve-
met olvasod ; a távolból is látom meglepetésedet, ballom kér-
déseidet : ugyan honnan jött feka nap, hogy az én egykori 
Ernő barátom, annyi év lefolyása után ismét megemlékezik 
rólam ? Mi jutott eszébe, hogy velem tudassa ? . . . . Hát 
biz én K. Barátom — talán szabad még annak neveznem ? 
csak azért irok most neked ismét, hogy veled is tudassam, 
mint uj barátaimmal, mennyire boldog vagyok én most ; 
mert meg kell mondanom, hogy én régi baráti viszonyaimat, 
mind-mind felbontottam és uj barátságokat kötöttem, hoz-
zád azonban sokkal régibb baráti viszony fűz, hogy sem 
teljesen szakítani akarnék veled is, habár eddig több éven 
keresztül levélben sem találkoztunk. Ezt annyival kevésbé 
akarom tenni, mert előre is tudom, hogy mint mindig, ugy 
most is egy véleményben vagy velem, ámbár mióta jelenlegi 
helyzetemben uj barátaimmal megismerkedtem, és az ő esz-
mevilágukban élek, többek hite szerint megváltoztam. De 
nem is bánom, sőt épen az képezi boldogságomat, hogy vala-
hára én is széttéptem ama bilincseket, melyek zsibbasztólag 
hatnak az ember lelkére. Itt is egy akadály, amott is; ezt 
sem szabad tenni, azt sem ; mindenfelé körül volt az ember 
kicsinyes törvényekkel ékelve, melyek szabadságát korlá-
tozták és a szabadságra teremtett emberhez egyáltalában 
nem illenek ; szabadabb szellem fuval mindenfelé, miért ne 
lenne szabad ezt a papnak is követni ? ö is csak ember ; 
miért maradjunk mi csökönyösen a stabilismus terén, midőn 
korunk a haladás kora ? a világban élünk, kövessük az ő 
irányát, jár junk vele egy uton, az embernek még a lelke is 
emelkedettebb, ha korunk szellemében él. Komolyan mon-
dom Kedves Barátom, hogy a hátam is borsódzik most bele, 
ha meggondolom, mily nyomorult állapot volt az, mikor fel-
szenteltetésem után első statiómon a világért sem bátorkod-
tam volna más lapot kezembe venni, mint azt a tömjénező 
„Idők-Tanuját", az ultramontán „Religiót" vagy a most 
már megboldogult „Kath. Néplapot" ; most azonban szeren-
csésen túltettem magamat mindezeken, mert meggyőződtem 
arról, hogy a szabadelvüség jobban megfér az emberrel, 
azután meg az olyan elavult elvekkel, melyekben fájdalom 
én is gyönyörűségemet találtam egykor, az ember ma mái-
becsületes társaságban meg sem jelenhetik, pedig mi tűrés 
tagadás benne, csak a társas lét képezi az élet zamatját, már 
pedig miért fosztanám meg magamat az élet ez egyetlen 
kellemétől csak azért, mert én is azon szánandók sorába 
tartozom, kik nem képesek a mai kor színvonalára emel-
kedni, és az emberhez méltó elveit elfogadni? Ha a ruhám 
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elszakad, elavul, akkor eldobom, miért ragaszkodjék tehát 
az ember egy egész életen keresztül ugyanazon elvekhez, 
melyek már úgyis lejárták magokat. Lehet azért szeretni 
az egyházat és hiszem, hogy te is össze tudod egyeztetni a 
szabadabb elveket az egyház szeretetével ; nemde Kedves 
Barátom, te is igazat adsz szavaimnak és örvendesz, hogy 
kivetkőztem régi előitéleteimböl? hiszen te minden szépnek 
és nemesnek barátja voltál mindig ; tudom, hogy szokott 
udvariasságodnál fogva, csak szerencsét kivánsz boldogsá-
gomhoz. Üdvözöl szivböl, őszinte megtért barátod Ernő. 

* * * 1873, május havában. 
Kedves Barátom ! Sejtelmed valósult. Mielőtt még leve-

ledet felbontottam volna, kézvonásaidra ráismertem és mond-
hatom, hogy a legkellemesebb érzés töltött el, midőn azt, 
kit elveszettnek véltem rám nézve, ismét megtaláltnak hit-
tem, szép lelkével, nemes érzelmeivel, hivatásához méltó 
gondolkozásmódjával, ugy mint egykor ismertem és kebel-
barátomnak tartottam. Egészen megujultnak éreztem maga-
mat, hogy gyermekkori barátom, iskolatársam, kivel együtt 
fogadtam hűséget az Ur jegyesének, az egyháznak, ismét 
megújítani akarja ama viszonyt, melyet nem tudom miért ? 
egyszerre csak széttépett. De fájdalom, mily iszonyú volt 
csalódásom ! minden sor, minden kifejezés, melyet olvastam 
ujabb fájdalommal töltött el, és már megvoltam győződve, 
hogy lehetetlen, miszerint e vonások tieid legyenek, mig 
végre e kedves hitemből kiábrándított soraid végén felta-
lált neved. Szegény barátom ! Es Te, ki elveimet, gondolko-
zásmódomat, meggyőződésemet ismerted, komolyan vélhe-
ted-e, hogy veled most is unum cor et una anima lehetnék ? 
Minő gonosz szellemek lehetnek azok, kiket mint uj bará-
taidat mutatsz be előttem, hogy ily torzalakká változtatták 
egykor oly nemes lelkületedet ? Sajnállak Kedves Barátom, 
hogy felőled is el kell mondanom : „quomodo mutata est 
faciès eius et mutatus color optimus" ; sajnálnálak ily gon-
dolkozás mellett, ha világi lennél, kétszeresen szánlak, mert 
pap vagy. Megváltoztál, szabadelvű lettél, és hogy — nem 
tudom jól vélem-e — előttem önmagadat kimentsd, rám hi-
vatkozol, mint ki hited szerint ki tudom egyeztetni a sza-
badabb elveket az egyház iránti szeretettel. 

Baráti szent kötelességem ellen vétkezném, hogy többet 
ne mondjak, ha e téves nézetedben meghagynálak; nem én 
K. B., de legyen az bárki is, e két fogalmat összeegyeztetni 
soha nem lesz képes, ha csak a gyűlöletet szeretetnek, az 
ellenséges szándékot baráti érzelemnek nem értelmezi. Mint 
tüz és viz, oly két különböző elemek az egyház szeretete és 
a liberalismus ; csak nyissd fel szemeidet, tekints végig az 
európai liberális sajtón s parlamenteken, szemléld figyelem-
mel a liberális papokat és találsz nálok minden egyebet, 
csak nem az egyház iránti szeretetet. Valahányszor azt 
hangoztatják, hogy ők azért is szeretik az egyházat és mind 
azt, a mit tesznek, csak iránta való szeretetből cselekszik, 
mindannyiszor az Üdvözitő szavai jutnak eszembe : ex fru-
ctibus eorum cognoscetis eos, és : nolite ipsis eredete, sed 
operibus eorum crédité, oly hangosan beszélnek e tettek, hogy 
nem csak hallani, hanem kézzel is lehet fogni. 

Ha szabadelvű nezeteidet nem zavarja, ám tegyünk 
egy körutat, ha a szabadelvüség az egyház szeretetével ki-

egyeztethető, ugy azt a tények legvilágosabban fogják be-
bizonyíthatni, és akkor nem csak te megmaradhatsz ujabb 
keletű gondolkozásod mellett, de még engem is megnyersz, 
és ha most nem csak nem örvendek, hogy — mint neve-
zed — eddigi előítéletedből kivetkőztél, hanem aggódom 
feletted, ugy, ha a tények melletted bizonyítanak, hálásan 
fogom megköszöni, hogy a szabadelvüség kánaáni boldog-
ságát megismerni, váratlan leveled által alkalmat adtál. 

" Az ember legközelebb áll önmagához, a honfi hazájá-
hoz, kezdjük meg azért körutuukat hazánkban. Nálunk is 
lengedez a liberalismus szellője és ámbár erejét nem fejtette 
még ki egészen, az eddig történtekből is bátran megítélhet-
jük, mennyire lehet, és egyáltalában lehet-e vele becsületes 
papnak rokonszenvezni, ki lehet-e vele egyeztetni az egy-
ház iránti szeretetet. 

Az egyház szeretete megköveteli, hogy elveit mindig 
tiszteletben tartsuk, védjük és befolyását elősegitsük, ezt 
bizonyára Te is elismered ; megköveteli, hogy működését ne 
akadályozzuk, hanem függetlenségét minden irányban meg-
őrizzük, hol azt az ő magasztos érdekei követelik, annyival 
is inkább, mert azok a társadalmi élet jólétével legbensőbb 
összefüggésben vannak. S mégis, mit tett mind e tekintetben 
a liberalismus hazánkban ? Lábbal tapodta az egyház elveit 
a házasságok elválasztásánál, erőszakot követett el a kath. 
lelkismereten, midőn a vegyes házassági perek okmányait 
hivatalból áttétetni rendelte a protestáns consistoriumhoz, 
megsértette a kath. kegyeletet, midőn a közös temetőket 
behozta, gátolja közösiskoláival, hogy az egyháznak hitel-
veit a tantárgyak minden ágával becsepegtessük a gyenge 
sarjadék szivébe, legújabban pedig elmetszette a kath. 
hitélet erét, mert megtiltotta a kath. tannak egész kiter-
jedésében való taníttatását, mi nélkül pedig az egyház-
nak okvetlenül fonyadásnak kell indulnia, és végre elvesz-
nie. Ilyen a liberalismus szeretete az egyház iránt. Előad-
jam-e a liberális sajtó szeretetét? váljon nem látnád-e be 
önmagadtól is, hogy a naponkinti támadás az egyház s annak 
intézményei ellen — hogy azon tiszteletlenség, rágalom s 
hazugság, melylyel felőle szólanak s melyet ellene naponkint 
megújítanak ; — igen nem látnád-e be, hogy mindez minő 
forrásból fakad ? és szóljak-e úgynevezett liberális papjaink-
ról, minő érzelmet tanusitottak ezek csak legújabban is az 
egyház iránt ? De ezekről hallgatok most, hiszen önmagad 
mondod, hogy megváltoztál és mindez K. B. a liberalismus 
kifolyása. Mindazok, kik a fent elősorolt bünt az egyház 
ellen elkövetik önmagokat liberálisoknak vallják, és a mit 
hazánkról rövid vonásokban írtam, ugyanazt találjuk a 
liberális táborban a föld kerekségén mindenhol. Ugyanazon 
liberalismusból kifolyólag hozták be, péld. a Lajthán tul a 
polgári házasságot, tiltották le az iskolás növendékeket az 
egyházi körmenetektől; ugyanazon liberalismus alapján ra -
bolta el Victor Emmánuel a szentatya birtokát, lett hűtelen 
fogadalmához Passaglia, Jáczint atya, és legújabban hazánk-
ban is többen stb. Ezekután kérdezlek K. B., mikép lehet 
mindezt az egyház szeretetével megegyeztetni ? vagy van-e 
azoknak még csak fogalmuk is az egyház iránti szeretetről, 
kik e kettőt megegyeztethetni hiszik ? valóban józan eszem-
ről kellene lemondanom, ha ezt csak megkisérleném is ; ha 
gyűlölöm egyházamat, ha ellenségeivel szövetkezem, ha 
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hivatásom czéljáról lemondok, akkor igenis leketek liberális. 
Ha megvetem elveit, ha hűtelen akarok lenni az oltárnál 
tett igéretemkez, ha be akarom bizonyítani, hogy Brutus 
lelkületével én is birok, akkor vallhatom magamat liberá-
lisnak ; de szeretetem is csak olyan lesz egyházam iránt, 
mint volt Brutusé Caesar iránt, mert e kettő : szeretni az 
egyházat és szabadelvűnek lenni, összeférhetetlen ; én leg-
alább nem látom által, miként lehetne az becsületes pap, ki a 
fentebb rajzoltam irányzattal rokonszenvez, pedig ezt tennie 
kell, lia valóban szabadelvű. Okaidat, melyek téged a sza-
badelvűek táborába vezettek, ne hogy soraim tulhoszuak 
legyenek, mellőzöm, csak azt jegyzem meg, hogy még azok 
az úgynevezett „becsületes társaságok" is jobban becsülik 
az elvhű, mint a hűtelen papot és nem kételkedem kimon-
dani, hogy daczára állítólagos boldogságodnak, boldogabb 
voltál akkor, midőn még „elavult elveid" szerint éltél, mint 
most, midőn kétségtelenül pirulnod kell önmagad előtt elv-
hütelenséged felett. De legyen elég jelenleg ennyi. Amennyire 
a rajtad történt változásokat fájlalom, oly mértékben örven-
dek, hogy alkalmat adtál mindezt elmondanom, ha itt-ott 
erősebb kifejezést kasználtaip, -bocsásd meg a szeretetnek, 
melylyel a régi jó útra visszatéríteni óhajt, tévedéseid felett 
szánakozó, de téged szerető barátod. Elemér. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

l'est, május 5. É r d e k e s v a l l o m á s o k . A német-
országi egyházüldözés naponkint ujabb adatokat szolgál-
tat a világnak, mikép akarja Bismarck kg. a katholicisinust 
teljesen megsemniisiteni, vagy legalább is az állam min-
denre kész eszközévé tenni. Az ismeretes hírhedt törvény-
javaslatokat ujabban az egyházi autonómia bizonyos neme 
követte, melynek egész szervezete, valamint a kormány bu-
reaujából kikerült, ugy ráerőszakoltatni szándékoltatik az 
egyházra. Nagyon közel esik a gondolat, hogy a hazánkban 
is néhány évvel ezelőtt ez irányban megindult mozgalom 
anyagot az elmélkedésre ; a külföldön, kormánvi uton ter-
vezett egyházi autonómia pedig alkalmat nyújtson bizonyos 
vallomásokra hazai, kath. autonómiánkra vonatkozólag. 

Ily vallomásokat nemis nélkülözünk ; a „Pesti Napló" 
világosan megmondja, mi kell, és mi nem kell neki. O nem 
akarja, kogy az állam szuronyokkal támogassa az egyházi 
autonomicus mozgalmakat, azaz, hogy erőszakolja, s ezt 
közbevetőleg mondva, okosan teszi ; de azt sem akarja, hogy 
oly organisatió szeutesittessék, mely államot alkotna az 
államban, melynek megvannak a maga privilégiumai és 
jogai, gazdag birtokai és ezek feletti rendelkezési joga, de 
semmi kötelezettsége a közös haza irányában sat. Az ő vá-
gya az: „hogy az egyház meghajoljon az általános szavazat-
jog előtt, hogy a pásztorok a hivek nyájának rendelkezé-
sére bocsássák birtokaikat s hogy a hierarchia zárt körei 
megnyíljanak a democraticus korszak egészséges, erőteljes 
légáramlata előtt." Ezt ugyan még most nem reményli, de 
jöhet rázkódás és az egykáz önkényt „hívei pártolása alá" 
fog menekülni. Különben, hogy minő „wem" lehet autonomi-
cus szervezetünk, azt majd megmondja szerinte Trefort ő 
excja, és akkor tőlünk függ határozni, de ha mi a külföldi 
papságot akarnók nemzetellenes (?) agitátióiban utánozni, 

azzal fenyeget, hogy a Bismarck-politika hozzánk is beszál-
lásolná magát. Röviden ez annyit tesz, hogy itt vau az 
autonómia, a mint ti katkolikusok akarjátok, a hogy azon-
ban a kormány nem akarja, és itt a másik, a mint a kor-
mány akarja, választhattok a kettő közül „szabadon", csak 
ugy válaszszatok, a mint a kormány akarja, mert különben 
rátok sütjük a hazaellenes bélyeget, és e czimen bizton ha-
ladhatunk Bismarck nyomdokain. 

Szives engedelmével a Naplónak, bátrak leszünk val-
lomásai ellenében, szintén vallomásokat tenni az autonomia 
körül. Első és fő, mit a kath. autonómiánál tekintetbe kell 
venni, az egykáz szervezete. Az autonomiánalc e szervezetet 
nemcsak nem szabad megtámadni, hanem, ha már épen be 
akarják hozni, ugyanazt erősítenie kellene épen ugy, vala-
mint az állami intézkedéseknek is oda kell irányozva len-
niök, kogy ezek a létező alkotmányt ne csak ne gyengítsék, 
hanem inkább támogassák. Várkató-e napjainkban, hogy 
ily egyházi autonomia létrejöjjön ? Támasz lenne-e avagy 
nem talán inkább azért illesztetnék-e bele az egyház szerve-
zetébe, hogy annak szoros kapcsait meglazítsa ? Mi ez utób-
bit tartjuk igaznak, s ugyan ezt olvassuk ki a „Napló"-ból is. 
Az államok azon mindenhatósági vágyoknál fogva, mely 
törekvéseikből kitűnik, s melyet maga a „Napló" is egyik 
főrugónak tart a németországi harezbau, sehogy sem fog-
nák megtűrni, kogy az egyháznak szervezete, melyet épen 
szétrobbantani akar, autonomicus testületek által még inkább 
erősíttessék s küzdelmeiben támogattassék. Ha tehát az állam 
e testületek létrejövetelét óhajtaná, ugy ez csak azért történ-
hetnék, hogy magában az egyházban legyen egy szervezett 
testület, melynek révén az állam mindenhatósági vágyát 
annál könnyebben létesíthesse. Ha nem csalatkozunk, ugy 
a „Napló" is nem más okból óhajtja, hogy az egyház megha-
joljon a többség szavazata előtt, hogy democraticus áramlat 
járja keresztül az elzárt (?) hierarchia körét, mint hogy ez 
uton az egyház szervezete más alapokra fektettetvén, annál 
könnyebben magától széthulljon. Mi ezt az áldozatot nem 
akarjuk, nem akarhatjuk meghozni az államnak, mert nin-
csen hatalmunkban, hogy az egykáz » szerkezetén változtas-
sunk, azért vagy olyan autonómiánk lehet csak, mely meg-
fér, egyházi szervezetünk minden sérelme nélkül, annak ke-
retében, vagy pedig, minthogy ezt az állam nem tűrné, nem 
lesz semmiféle, mert nincsen a földnek oly hatalmassága, 
mely az egyházat kéuyszerithetné, hogy kebelében oly tes-
tületet tűrjön, oly elemeknek vesse magát alá, melyek életét 
kioltással fenyegetik ; lehet az egyház üldözött, lehet elnyo-
mott, megtörténhetik, hogy egyes országokban létezése csak 
a mult hagyományaiban fog élni, de segédkezet önnönmaga 
megsemmisítéséhez nem nyújthat, pedig ez lenne az olyan 
autonomia, minőt nekünk a „Napló" szánt. (Vége köv.) 

Székesfehérvár. S z ü t s P é t e r n e k , m i n t a 
k a t h . - p o l i t , k a s z i n ó ú j o n n a n m e g v á l a s z t o t t 
e l n ö k é n e k s z é k f o g l a l ó b e s z é d e . Midőn megtisz-
telő megbízásuk folytán másod ízben is elvállalom a rám 
ruházott elnökséget, ezt azon kötelességérzetből teszem, 
melylyel minden katholikus ember egy oly intézmény iránt 
viseltetni tartozik, mely kitűzött czéljának vallja a hasznos 
ismereteket és jó erkölcsöket a római katholikus vallás szel-
lemében előmozdítani s a katholikus érdekeket pártolni. 
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Minél nagyobb fontosságot kell tehát tulaj donitanoin a 
katholikus politikai kaszinó eszméjének ugy, hogy annak 
megvalósítását a katholicus önérzet ébresztésére s az álli-
beralismus által ostromolt katholika religio védelmére a 
leghatályosb eszközök egyikének tartom : annál nagyobb 
sajnálkozással kell bevallanom egyfelől saját gyengeségemet, 
másfelől azon szomorú tapasztalást, hogy jóllehet Europa 
s különösen hazánk több nevezetes városában lelkesedéssel 
karoltatott fel egy ily kaszinó felállításának eszméje ; nálunk 
nem birt az oly rokonszenvet gerjeszteni, mint milyen váro-
sunk népességének túlnyomóan katholikus jellege folytán 
várható volt, s mely ezt minden tekintetben megilleti, akár 
hazánk katholikus népességének számát, akár azon állást 
tekintsem, melyet a kath. egyház, mint politikai tényező, 
országunk alkotó elemei között elfoglal. 

E sajnos jelenségnek okát nem lehet másban keresni, 
mint azon, részben igazságtalan, részben pedig alaptalan és 
méltatlan vádakban, melyekkel az úgynevezett liberálisok 
bennünket elhalmoznak, nevezetesen, hogy miért katholikus 
s egyszersmind politikai a mi kaszinónk ? s hogy ultramon-
tánok s reactionáriusok vagyunk. 

Ha már a nagyhírű Révész Imre, református superin-
tended is elismeri, hogy katholikus pap nem lehet más, 
mint ultramontán ; mennyivel kevésbé lehet nekünk katho-
likusoknak kétségbe vonni ezen igazságot, melyből önkényt 
folyik, hogy vallási tekintetben katholikus ember nem lehet 
más, mint ultramontán, azaz római ; mert a milyen az egy-
ház, olyannak kell lenni a hívőnek és tanítványnak is. S igy 
az ultramontanismus vádja igazságtalan és nem egyéb üres 
phrázisnál, melyet a liberálisok oly czélból koholtak, hogy 
a katholikusoknak hit dolgában a pápaságtól való függését, 
mint az államra nézve veszélyest, rágalmazhassák ; holott 
kétséget nem szenved, hogy a katholicismus virágzása ha-
zánk történelmének legdicsőbb mozzanataival egykorú s 
ezektől elválaszthatlan. 

Hogy politikai törekvésünk czélja a többi vallásfele-
kezetével egyenlő autonómiának kivivására irányul, s hogy 
politikai jogok gyakorlatában, például országos képviselő, 
vagy községi tiszt- és képviselők választásánál a katholikus 
érdekek szemmeltartását feladatul tűztük ki magunknak, 
himezetlenül beismerjük. De miután ily politika az alkotmá-
nyos szabadsággal megegyező, s a jog és kulturállam esz-
méje- és igényeivel sem ellenkezik, liberálisaink e tekintet -
beni gyanúsítása szintén minden alapot nélkülöz. 

Vannak, kik azért nem lépnek egyletünkbe, mert ki-
hívásnak tart ják a más vallásuakra nézve, hogy alapszabá-
lyaink értelmében nem lehetnek egyletünk tagjai. 

Ezen politikusokról azonban elmondhatni : „qui sibi 
malus, cui bonus", vagyis: a ki magának roszakarója, váljon 
kinek akarhat jót ? 

Bizonyára senki sem örülne jobban, mint mi, ha más 
vallásúak is szövetkeznének velünk arra, hogy a katholikus 
érdekeket előmozdítsák, de miután meg vagyunk győződve 
arról, hogy őszinte és tartós egyesülés csak azok közt jöhet 
létre, kik oly czélra egyesülnek, mely mindnyájok meg-
győződése- s érdekével egyező : ezen az emberi természet-
ben gyökerező igazság megfontolása, s nem szeretetlenség 

birt arra bennünket, hogy a más vallásuakat egyletünkből 
kizárjuk. 

Ugy hiszem megmutattam ezekben, hogy az említett 
ráfogásoknak semmi alapjok, s czéljok nem más, mint hogy 
rokonszenv s anyagi pártfogás hiánya miatt egyletünk mint 
életképtelen, hivatásának meg ne felelhessen. 

S habár tagadhatlan, hogy az ellenünk szított ellen-
szenv még egy ideig akadályozhatja egyletünk nagyobb 
mérvben leendő kifejlődését, nekünk azonban, kik városunk 
lakossága túlnyomó többségének katholikus érzelmét, ennek 
nem nyilvánulása okait s a módokat is, melyekkel e baj or-
vosolható ismerjük, az eddig tapasztalt részvétlenség miatt 
nem szabad elcsüggednünk, meggondolván különösen, hogy 
annak, ki jót akar elérni, a nehézségekkel is meg kell 
küzdenie. 

S ka a katholikus érdekek védelmében törvényes esz-
közöket használva, senki jogait nem sértve, azon ösvényen 
haladva, melyet az alapszabályok kijelölnek, az egyletünk 
ellen támasztott eme vádak alaptalanságáról a közönséget 
meg fogjuk győzhetni : bizton reménylem, hogy a katholikus 
önérzet felébredvén, tömeges pártolás által az intézmény 
üdvös és szép czélját elérni lehetővé lesz. 

Minek eszközlésére csekély erőmhöz képest közremű-
ködni el nem mulasztandom, egyébiránt a bennem helyezett 
bizalmat megköszönve, a tisztelt közgyűlés szives jóvoltába 
magamat tiszteletteljesen ajánlom. 

IRODALOM. 
27. Das Papstthum und der Rechtsstaat. Aus civili-

satorischem Gesichtspunkte beurtheilt von Gr. Johann Peja-
chevich. Budapest, 1873. IV. és 84 1. (Vége.) 

Mi ugyan véghetetlenül fájlaljuk, hogy a gróf magas 
kegyével nem dicsekedhetünk, de erről e tál lencséről szí-
vesen lemondunk, hogy hivatásunkhoz képest jövőre is hi-
ven, tényleg és nem szájaskodva, függetlenül munkálhassuk 
az emberiség művelődését még akkor is, ha némelyek e tekin-
tetbeni képességünket tagadják. Hasztalan önti el a gróf 
ur gyűlöletének epéjét azért, mert mi neveljük ma is a 
főranguak gyermekeit ; jövőre is tenni fogjuk ezt, és örülni 
fognak mindazok, kik bennünket megnyerhetnek, jeléül 
annak, hogy daczára a konok tagadásnak mi vagyunk a 
megbízható elem, mely biztosan képes a társadalmat a va-
lódi civilisatio magaslatára emelni. Ha csak a gr. ur nem 
akarja állítani azt, hogy saját rangjabeliek ugyanannyi 
korlátolteszü, műveletlen emberek, ugy ezen egyetlen ok 
elegendő arra, hogy halomra döntse müvének összes sophis-
ticus állításait. 

Ha nem tartanánk attól, hogy már eddigi sorainkkal 
is több figyelmet tanusitottunk e minden rendszer és össze-
függésnélküli zagyvalék iránt, mint amennyit az megér-
demel, ugy tovább is folytatnék reflexióinkat. Szólhatnánk 
még a gróf ur minden kritikán alul álló nézetéhez a felől, 
miként jött a keresztény tanitmány létre ; kimutathatnók, 
mennyiben hazugság, hogy a pápaság csak csalás, erőszak 
stb. utján jutott birtokaihoz, ellenben mennyire igaz, hogy 
egyes főnemesek mai napság is dőzsölnek az egyháztól elra-
bolt birtokokban stb. stb., de nem akarunk szives olvasóink 

I 
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türelmével tovább visszaélni, az eddig idézettek eléggé vilá-
gossá tehették olvasóink előtt, hogy Pejachevieh gróf ur az 
egész civilisatiót mintegy varázsvesszővel előidézhetőnek 
véli azáltal, ha a pápaság, minden hozzátartózóival egye-
temben, vagy teljesen megszűnjék létezni, a mit ő sziveseb-
ben látna, vagy legalább is feltétlen rabszolgája lenne azon 
jogállamnak, mely minden egyébnek megfelel csak nevének 
nem. Ehhez nekünk, bármennyire szeretnénk is a gróf ke-
gyeit keresni és élvezni, egyelőre nincsen kedvünk, ha azon -
ban rágondoljuk magunkat majd jelentést teszünk, addig 
egy kis türelmet kérünk, úgyis előbb még a japáni Mika-
do val akarunk értekezni, kinek, mint valami chinézer-félé-
nek, a méltóságos gróf urat cultus- s közoktatásügyi minis-
ternek ajánlani, müvének elolvasása után nagy kedvet ér-
zünk magunkban ; — tsau ! • 

35. „Der Staat ohne Gott, das sociale Uebel unserer 
Tage." Von August Nicolas. Aus dem Französischen. Mainz, 
1872. 8. 98. 1. 

A vallásirodalom terén számtalan névvel találkozunk, 
melyeket elég felemlíteni, hogy azok müveik ajánló leve-
leiül szolgáljanak. Ugy vagyunk Nicolas nevével is, oly 
kitűnő müveket bir már tőle a keresztény világ, hogy egye-
dül neve elég garantia müvei kitűnőségéért, tekintsük azokat 
tárgyának mély felfogása, világos előadása, vagy keresztény 
és specifice katholikus állásának oldaláról. Jelen müvéről is 
nyugodtan kinyilatkoztathatjuk, hogy az, ámbár csak 98 
lapnyi, mégis méltó szerzőjének nevéhez. 

Amint az müvének cziméből kitűnik, a kitűnő szerző 
e füzetben feladatul tűzte ki, feltüntetni, mivé lesz az állam, 
lia a kormányzás gépezetéből Isten kizáratik. Czéljának 
eléréséi-e visszamegy szerző napjaink társadalmi bajainak 
forrásáig, a mult századbeli franczia forradalomig, és ugy 
találja, hogy minden társadalmi bajaink forrását a 89-iki 
forradalom által kihirdetett „emberi jogok" képezik, mert 
a jogok mellett egészen elfelejtkeztek a kötelességek megha-
tározásáról, ugy hogy ezek, amazokban egészen felolvadnak, 
pedig előbb vannak az embernek kötelmei és csak azután 
jogai, mert az ember előbb függ Istentől és csak általa nyer 
jogokat, ki a jognak forrása. A forradalmi elvek szerint 
magyarázott szabadság azonban a dolgok természetes rend-
jét teljesen felforgatta; szerinte a szabadság függetlenséget je-
lent és különösen függetlenséget a jótól, a mit oly annyira pár-
tol, hogy a jó és igaz követése által a szabadságot korlátoltnak 
állitja lenni, miért is a szabadságot a bűn elkövetésébe helyezi, 
de szükségképen minden tekintélynek a családban ugy, mint 
a társadalomban lerontásával jár, a mi ismét maga után vonja 
a társadalmi rend és béke felbomlását és teljes elenyésztét. 
Korunk bajainak főforrása tehát az, hogy a bűn szabadsága 
el van fogadva, ugy mint azt a forradalom felállította, az 
államok a szabadság e téves magyarázatát elfogadták és 
nehogy azt megsértsék, felekezetnélküliekké, azaz, mint szerző 
mondja, hitetlenekké lettek, a kormányzásból kizárták Istent 
daczára annak, hogy elismerik, miszerint az egyes embernek 
szüksége van Istenre. Lehet-e csudálni, ha ez folytonos zűr-
zavar-, zsarnokság-, szolgaság-, államcsínyek- és forrada-

lomhoz vezet ! melyben az emberek egymást megsemmisíteni 
törekesznek. Az istennélküli államnál még a pogány vad 
állapot is jobb, mert itt ember ember ellen védelmezheti 
magát, de abban mindenki az összeség vad önkényének ke-
gyére van bizva. Nagyzerüen fejtegeti továbbá szerző azon 
absurdumokat, melyek különösen oly államhivatalnokra 
nézve következnek, ki katholikus létére felekezetnélküli 
államot szolgál, ugy hogy tulaj donképen állami hivatalnok 
következetesen csak az lehet, ki atheus is ; nemkülönben 
méltatja éles kritikára a „népfenség" hazugságát, melyet 
„souveräne Sklaverei"-nek nevez, és mindezt a 89-iki elvek-
ből származtatja le. Orvoslást ezen elvek ellen természetesen 
nem másban talál, mint az evangéliumban, aminthogy nem 
is létezik. Mi pedig szives olvasóinknak csak azt mondjuk : 
tolle lege, mert az idő, melyet e füzet olvasására fognak 
szánni gazdagon kárpótolva lesz mind az élvezet által, me-
lyet nyernek, mind az okulás által, melyet az szerez. Kap-
ható Buzárovits Gusztávnál, Esztergomban b. ára 60 kr. ke-
resztkötés alatti bérmentes megküldéssel 70 kr. 

Hirdetés. Azon t. urak, kik a „Komoly theologiai 
felolvasások, könnyelmű politikusok számára" — czimü 
munkát megrendelték, de bármi oknál fogva megnem kap-
ták, — szíveskedjenek erről 2 kros levelezési-lapon értesí-
teni, hogy az elmaradott példányokat ismételve megküldhes-
sem. Azon t. urakat pedig, kik még nem parancsoltak belőle, 
arra kérem : nyilvánítsák ebbeli óhajtásukat — azonnal tel-
jesítem, mert van még elég példány. — Hogy a sajtó össz-
liangzó dicséretével kitüntetett, a kor minden fontos kérdé-
sét érintő, a legfontosabbat kimeritően, mély tudományos-
sággal, s mégis vonzó modorban tárgyaló műnek szélesebb 
olvasókört biztosítsak, árát 40 krra szállítottam le. Vesz-
prém, május 4-én 1873. Steiner Ádám. 

VEGYESEK. 
— Mai számunkkal veszik t. előfizetőink főtdő Pás-

kuj Lajos, szatmári r. k. esperes plébános urnák előfizetési 
felhívását az általa kiadandó nagy-böjti beszédeire. A t. 
szerző, ki mint jeles egyházi szónok széles körökben isme-
retes, szép olvasottságának jól megérett gyümölcsét aján-
dékozza nekünk, s mindenesetre oly maradandó becsű mun-
kával gazdagította a magyar, katholikus egyházi irodalmat, 
mely nevének tiszteletét nem csak a kortársak előtt öregbí-
teni fogja ; hanem még az utókor előtt egyik fényes példája 
leszen azon hangyaszorgalomnak, melylyel a magyar katho-
likus papság a hazai irodalom mezejét mindenha gondosan 
művelte. 

Örvendünk, hogy egy kitűnő tollnak jeles, már ré-
gen várt, szüleményét, mig azt talán bővebben ismertethet-
nők, t. olvasó-közönségünknek szives figyelmébe ajánlhatjuk. 

— Francziaországban a búcsújárások s egyéb, nyil-
vános ajtatossági gyakorlatok ezidén alighanem nagysze-
rüebbek lesznek, mint valaha voltak. A Páris melletti Long-
pont nevű helységben, hol egy, állitólag még Chlodwig ide-
jéből származó Máriakép képezi a köztisztelet tárgyát, pün-
kösdkor három napi ajtatosság fog tartani, a szentatya meg-
szabadittatása-, az egyház diadala- s Francziaország üd-
véért. A Lourdesba vezető vasút főnökségénél már eddig is 
80,000 személy számára rendeltettek meg vonatok. A bre-
tagnei, Auray nevű kegyhelyen a húsvéti nyolczadnak egyik 
napján 25,000 zarándok fordult meg. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Havi szemle. — A magyar nyelv és 
a theologia az egyetemen. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Vessünk már egyszer egy futó pillantást Spa-
nyolországra is. Ott az isteni. törvény, a legitimi-
tás elve elszánt halálharczot viv egy minden tekin-
tetben törvénytelen hatalom, egy oly aljas rendszer 
ellen, mely még a mai, erkölcsi izlés dolgában nem 
igen válogató, európai diplomatiának nem elég jó 
arra., hogy elismerje. Amiért a carlisták a csata-
téren küzdenek, ugyanazért karczol a spanyol, le-
gitimisticus sajtó az irodalom mezején ; mindkette-
jüknek közös czélja az, hogy hazájokban a régóta 
elnyomott jogot s igazságot ismét diadalra segitsék. 
A spanyol, katholikus sajtó fáradhatlan a libera-
lismus s annak hazug elméletei elleni küzdelemben. 
Például ide ig ta t juk a madridi ,Beconquista'- czimíi 
lap nyomán néhány sort egy igen figyelemre méltó 
czikkből, melyben az emiitett lap eme kérdést fejte-
geti : váljon mi észszerűbb : a törvénynek-e, vagy a 
tényleges hatalomnak engedelmeskedni? 

,Törvény4 alat t lapunk természetesen olyant 
ért, mely észszerű, s a jog és erkölcstan alapelvei-
nek megfelel, mig a hatalom alat t ezen fejtegetésé-
ben olyant ért, mely a tényleges fenálláson, s ki-
sebb-nagyobb anyagi erőn kivül semmiféle jogczim-
mel nem bir. „Az ember" — mondja többi közt — 
„társas lény, azért teremtve, hogy mint a polgári-
sult társadalomnak tagja éljen. Miután már most 
nem lehet s nem szabad, hogy mig e világ fennáll, 
a társadalom lenni, létezni megszűnjék, azért ter-
mészetes, hogy ott, hol az erkölcsi erő- s az észnek 
uralma hanyatl ik, tekintélye csökken, megfelelő 
mérvekben a nyers erőszak vergődjék tú lsú lyra ; 
mert akkor ez az egyedüli eszköz a társadalomnak 

fentartására. Ebből következik, hogy az erkölcsi 
erő s a nyers erőszak megfordított a rányban álla-
nak egymáshoz, ugy , hogy az egyik emelkedik, 
mihelyt a másik hanyat lásnak indul t ; — ebből 
következik továbbá, hogy egy igazán a katholikus 
elvek alapján kormányzott országban az erőszak 
annál kevésbé vergődhetik túlsúlyra , mennél erő-
sebb abban a közerkölcsiség s az észnek tekintélye ; 
mert a katholicismus azonos az igazsággal és az 
észszel. Katholikus hitelveken alapuló uralom és 
zsarnokság ennélfogva belsőleg ellentétes fogal-
mak ; sőt mondhatjuk, hogy az igazi szabadság se-
hol sincs jobban biztositva, mint egy valóban ka-
tholikus elvek szerint kormányzott országban" 

Europa másik végére tekintve azt lá t juk , mi-
szerint Oroszország a keleti keresztények ügyében 
épen most egy felette fontos lépést megtenni nem 
annyira készül, mint inkább kényszerül. Köztudo-
mású dolog, hogy e birodalom eddig valamennyi 
szakadárhitü népeknek protectorát játszotta, nem 
tekintve, akár szlávok, akár görögök legyenek azok. 
Nem is törődött azzal, mert a vallás úgyis csak 
ü rügy volt, hogy a keletnek politikai viszonyaiba 
minden perczben kénye kedve szerint beleavatkoz-
hassék. E kényelmes állapotnak azon viszályok 
készülnek legújabban véget vetni, melyek az egy-
házi belszervezés kérdése körül nem régen a szláv 
s a görög nemzetiségű szakadárok közt kitörtek. 
Eleddig sikerült az orosz kormánynak, ismert dip-
lomatiai ügyessége által mindkét nemzetiséget füg-
gésben tar tani magától, s mindegyikkel elhitetni, 
miszerint voltaképen őt pártolja, miáltal mindaket-
tőt ravasz politikai terveinek eszközeivé tette. E 
kétértelmű állás immár tar that lanná lett, s Orosz-
ország most azáltal, hogy a szlávok részére állott, 
a görögöket nagyon felingerelte maga ellen. A kon-
stantinápolyi patriarcha tette az első ellenséges 
lépést az által, hogy a bolgár nemzetnek zsinatilag 



kimondott kiközösittetését tettleg végrehaj tot ta , 
mire Oi'oszorszság a jeruzsálemi patriarcha, oi'osz 
területen fekvő jószágainak s a görög zárdáknak 
elkobzása által felelt. Ezen rendszabálynak jelen-
legi következménye az, hogy a görögök a török 
kormány felé fordulnak ; sőt a görögországi sajtó 
azon eddig ott hallatlan eszmét kezdi fejtegetni, 
hogy jól lenne a konstantinápolyi kormányt Orosz-
országnak túlkapásai ellen támogatni. Másrészt 
Oroszország ezen eljárása által a keleti szlávokat 
még az eddiginél is nagyobb hálára kötelezte, azaz 
feláldozta a görögöket ,hogy a szlávokat megnyerje. 
Ezt a ravasz, orosz diplomatia aligha Törökor-
szágra való tekintetből tet te; sőt azt mondhat juk, 
hogy ha ebben a török viszonyokra való tekintet 
vezérli vala lépteit, ugy a görögöket iparkodott 
volna megnyerni ; mert keleten csakis ezek képez-
nek némileg befolyásos, politikai s pénzügyi ténye-
zőt. De az orosz politikának messzebbre terjedő 
czéljai vannak, s ezen legujabbi elhatározása a ke-
leti kérdésben tág tért nyi tot t mindenféle panszla-
vistikus propaganda előtt. 

Oroszországnak a szentszékhezi viszonyát ille-
tőleg azt olvassuk olasz s franczia katholikus la-
pokban, hogy az lassan ugyan, de folytonosan 
jobbra fordul. Nem keressük itten, mi oka .lehet 
Oroszországnak, hogy a szentszék jóakaratát s ba-
rátságát keresse ; azt sem, váljon őszintén, avagy 
minő utógondolatokkal keresi azt ; mert jól tudjuk, 
hogy a szentszék soha egy hajszálnyit sem fog 
engedni abból, mit a jog s igazság változhatlan 
törvényei követelnek, illetőleg parancsolnak ; — 
hanem beérjük azzal, hogy a tényt jelezzük, mint 
nevezetes jelét az időnek, melyet sokan annak tu-
lajdonítanak, hogy Oroszország s a franczia köz-
társaság közt legújabban is figyelemre méltó köze-
ledés történt. 

Ha nem is vagyunk eléggé vérmesek arra, 
hogy a franczia lapok nyomán azt mondjuk: „Fran-
cziaország még mindig az egyháznak legidősb leá-
nya , s mint ilyen döntő befolyást gyakorol az eu-
rópai politikára, katholikus irányban, oly annyira, 
hogy minden hatalom, mely sz. Lajos nemzetével 
jó lábon állani akar, egyszersmind barát ja kell, 
hogy legyen a katholika egyháznak — ha nem 
mondjuk is ezt, mert egyrészt jól tudjuk, hogy Re-
musat, Jules Simon s Grambettának Francziaor-
szága távol van attól, hogy az egyház legidősb 
leányának dicső czimét megérdemelje, mig Orosz-
országot máskor az ugyanezen Francaiaországgali, 

legszorosabb egyetértés sem gátolta abban, hogy a 
lengyel katholikusokat a legkegyetlenebb módon 
ne üldözze ; — azért mindezen egyes, elszigetelt 
jelenségek együttvéve mégis azt sejtetik velünk, 
hogy az isteni Gondviselés máris késziti az eszkö-
zöket, melyek által az egyháznak ezidőszerinti leg-
hatalmasabb s legdurvább üldözőjének megbünte-
tése végrehajtatni fog. 

Különben elismerésre méltó dolog, hogy Orosz-
ország az európai forradalomnak, még csak a jelen-
legi Spanyolországnál kevésbé silány teremtmé-
nyével, az unita Italiá-val soha sem állott oly jó 
lábon, mint a büszke Hohenzollereknek dynast iá ja , 
melyet alighanem bizonyos történelmi emlékek s 
családi hagyományok birnak arra, hogy leginti-
mebb bará t jául oly fejedelmet válaszszon, ki ephe-
mer birodalmának megalapittatását annexiókkal 
kezdte, s az egyháznak teljes kifosztása által bete-
tőzte. Az éjszaki hatalom eme délszaki kalandorok-
kal szemben mindig a legszigoruabban hivatalos 
összeköttetésnek határain belül maradt s bizonyára 
nem minden ok nélkül történt, hogy mint már más 
helyen is emiitettük ; az orosz czárné, midőn, Sor-
rentóba utazva, Rómát érinté, ugyanama percz-
ben utasitá el az olasz hivatalos tisztelgőket, midőn 
udvarmestere Oroszországnak a szentszéknéli ügy-
vivőjét, Capnist urat a vaggonba bevezette, hogy 
ő felsége előtt tiszteletét tehesse. 

Ismételjük, nem hiszszük, hogy Francziaor-
szágnak befolyása s még kevésbé, hogy példája 
volna azon tényező, mely Oroszországot arra birja, 
hogy jelenleg a szentszékkel kibékülni töreked-
jék. Ha ennek solid, mélyebben fekvő politikai 
oka van, ugy azt inkább azon lassan bár, de 
következetesen megérlelődő meggyőződésben ke-
ressük, hogy azon politika, melyet két év óta 
az éjszaknémet protestantismusnak zászlaja alatt 
inaugurál tak, végkövetkezményeiben minden rend 
felbomlására, minden fejedelem elűzésére, s egy 
általános európai conflagratióra vezet, amiért is 
idejekorán ellenszerről gondoskodnak, vagy leg-
alább gondoskodni látszanak azok, kik észreve-
szik, hogy a nagyravágyó Poroszországnak támo-
gatása által nagyra növelték azon legtekintet-
nélkülibb rendbontót, ki kész Európát akármikor 
lángba boritani, ha ez aljas terveinek kivitelére 
szolgálhat. 

Mi halandók csak eszközök vagyunk azon min-
denható Gondviselésnek kezében, qui seit etiam ex 
malis eruere bona, s ha eközben, azon vajúdások 
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közt, melyek a jobb jövő megalakulásának előhír-
nökeit s talán előfeltételeit is képezik, egyházunk-
nak osztályrészét a folytonos üldöztetés, a szünte-
leni harcz s küzdelem képezi, vigasztalódjunk azzal, 
hogy e harczot az emberi nemnek legszentebb jo-
gaiért vivja ; hogy szentatyánk egyik nyilatkozata 
szerint ebben is isteni mesterének példáját követi, 
ki a világ bűneiért nem csak megaláztatást s sa-
nyargatás t , hanem még a halált is eltűrte, s hogy 
végre küzdelmei által biztositván nemünk számára 
az igazi, keresztény civilisatiót, megujitja mint-
egy azon hervadhatlan babérkoszorút, melylyel a 
Megváltó jegyesének homlokát immár két évezred 
előtt körülövedzé. 

A magyar nyelv és a theologia az egyetemen. 

Több, mint egy év folyt már le, bogy avatatlanok, kik 
mindenhez vélnek érteni, s kik ennek következtében feljo-
gosítottaknak tart ják magokat mindenhez hozzá is szólani ; 
mondjuk több mint egy éve már, hogy ilyen és ezekhez ha-
sonló emberek feszegetik idöközönkint azon kérdést, miért 
nem adatnak elő nálunk is a hittudományok az egyetemen 
magyar nyelven, holott külföldön, Franczia-, Német-, Olasz-
országban nemzeti nyelven közöltetnek az ifjakkal a hittu-
dományok is ; sőt vannak, kik készek a papságra a hazafiat-
lanság bélyegét sütni, mert nem akar a törvénynek és a 
közvéleménynek hódolni. Engedje meg főt. szerkesztő ur, 
hogy e kérdésben elmondhassam röviden saját egyéni néze-
temet becses lapjában, annyival is inkább, mert ujabban 
ismét kisértet e tárgy a lapokban. 

Mindenekelőtt határozottan kinyilatkoztatom, hogy fel-
tétlenül pártolom a theologiának latin nyelveni előadatását az 
egyetemen, és nem reménylem, de nem is óhajtom, hogy a 
hittudományok ugyanott, ámbár csak kisebb- és nem na-
gyobbrészt is magyar nyelven adassanak elő. Okaimat a kö-
vetkezőkben vagyok bátor előadni. 

A pesti egyetem hittani karának hallgatóit, a pesti 
központi papnevelde növendékei képezik, kik épen azon 
czélból küldetnek.a nevezett növeidébe, hogy a hittudomá-
nyok terén, az egyetemi oktatás természetéhez képest na-
gyobb, tágabb ismeretet szerezvén, fensőbb kiképzésben ré-
szesüljenek, hogy látkörük ne maradjon az iskolai könyvek-
nek szük terére szoritva, hanem ezeken tul emelkedve, a 
theologia gazdag ismeretével megterhelten térjenek vissza 
megyéikbe, hol legtöbbnyire tanárokul alkalmaztatva, a 
vezetésük- és oktatásukra bizott növendékeket képesek 
legyenek a theologia méltóságát megillető, tudományos ké-
szültséggel oktatni. Azt vélem, hogy ily nevelésű szándék és 
czél mellett jogosan meglehet követelni az illető növendé-
kektől, hogy nagyobb készültség és több ismerettel birjanak 
a latin nyelvet illetőleg is, mint mások, kik csak megyei 
intézetekben neveltetnek, és evvel elesik azon gyakran fel-
hozatni szokott argumentum, hogy a növendékek nem értik 
a latin nyelvet. A pesti papnevelde fensőbb nevelő intézet, 

a mit soha sem szeretnék szem elől tévesztetni, és e szem-
pontból Ítélve a dolgot, még ha netalán egy vagy más tan-
tárgy magyar nyelven adatnék is elő a megyei papnevel-
dékbeni, az egyetemi előadásokat hallgató papnövendékeket, 
soha és semmi esetre sem vélném felmenthetőknek, hogy 
előadásaikat a hittudományból magyar, és nem latin nyel-
ven hallgathassák. 

De fensőbb, tudományos kiképeztetésben, mondják, 
magyar nyelven is lehetne részesíteni a papnövendékeket, és 
pedig épen azért, mert a magyar nyelvet tökéletesen bírják. 

Hogy fensőbb nevelés és tudományos kiképeztetésben 
lehet általában szólva valakit magyar nyelven is részesíteni, 
az semmi kétséget sem szenved, de theologiáról szólva, ez, 
hogy többet ne mondjunk, legalább is kétséges. A theologiai 
tudományok összes kincsei legnagyobbrészt latin nyelvben 
vannak letéve, számos sz. atyák iratai, a zsinati határoza-
tok, a pápai constitutiók, legkitűnőbb theologiai tudományos 
müveinkv stb. stb., melyek hiteles használata, elkerülhetet-
lenül szükséges, hogy valaki magának fensőbb tudományos 
ismereteket szerezhessen a hittudomány terén, vagy hogy 
abban kiképeztethessék, főleg latin nyelven vannak irva, 
melyek mind elveszett, valóságos holt kincsekké válnának, 
ha a theologia valaha talán magyar nyelven adatnék elő. 
Mert ezt tagadni nem lehet, hogy valamint a növendékek, 
ha előadásaikat latin nyelven hallgatják, megszokják a sz. 
atyák gondolatmenetét, abba magokat egészen beleélik, és 
ezáltal később is az eredeti források használatára ösztönt 
éreznek magokban, ugy ellenkezőleg a magyar nyelveni 
előadások könnyen elszoktathatják őket azon gondolattól, 
hogy eredeti források is léteznek, vagy legalább elszokva az 
eredeti források kifejezései- és értelmétől, sem kedvet nem 
éreznének későbben azokban búvárkodni, sem pedig netalán 
azokat olvasva, képesek nem lennének egyes szavak és kife-
jezések horderejét felfogni, a mi végül a theologiai tudomá-
nyok teljes elsatnyulásához, hogy ne mondjuk, elfajulásához 
vezetne." Ezen egyetlen ok alapján teljesen feljogosittatva 
érzem magamat kinyilatkoztatni, hogy jeles, tudományos, 
a szó szoros értelmében katholikus theologusok azonnal meg-
fognak szűnni, mihelyt a latin nyelveni tanitás növeldeink-, 
különösen az egyetemből kiküszöböltetnék. 

Lehetnek, a mint vannak is, kik ezen ítéletet súlyos-
nak, igazságtalannak, sőt absurduinnak is fogják mondani, 
mit hogy bebizonyítsanak, hivatkozni fognak német, angol, 
franczia, olasz stb. theologusokra, kik saját nemzeti nyel-
vükön kitűnő hittani müveket irtak, kiket ma is celebrál az 
egész tudós kath. theologus világ. Nem tagadom, hogy mind 
ez igaz, valamint egyáltalában nem állítom, hogy bármely, 
és igy magyar nyelven is nem lehetne tudományos hittani 
müvet irni, de kérdem, azok, a kikre a nemzeti nyelv pár-
tolói hivatkoznak, nemzeti nyelvükön hallgatták-e hittanul-
mányaikat ? tudományos képzettségöknek forrását a nem-
zeti előadás képezi-e ? vagy az ujabb nemzedék közül, ott, 
hol a hittudomány nemzeti nyelven tárgyaltatik, hányan 
emelkedtek ki a mindennapiasság köréből, hányból vált 
igazi tudós theologus, mert hiszen erről van szó, és nem kon-
tár ? Vagy, hogy még egy pár kérdést tegyek, mi indíthatta 
a franczia püspököket azon lépésre, hogy növeldeikbe ismét 
latin nyelven adassák elő a hittudományt, és végül a nem-
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zeti nyelvű előadás mellett, hány tudósnak nevezett theolo-
gus müve ütötte meg a mértéket, mind tudományosság, mind 
különösen correct kath. szellem szempontjából ? 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 9. É r d e k e s v a l l o m á s o k . (Vége.) Á 

„Napló" feltételekhez köti autonómiánkat azon esetre, ha 
létre jönne, nevezetesen kötelezettséget akarna szabni a 
közös haza irányában, e nélkül nem tanácsolja azt engedé-
lyezni. Nem tudjuk, minők legyenek e kötelezettségek, de 
annyit tudunk, hogy a közös haza irányában, közös köteles-
ségei vannak minden felekezetnek, és hogy tőlünk jogosan 
többet nem követelhet a haza, mint másoktól, adóinkat 
akkor is oly pontosan megfizetnők, mint most, tudományos, 
szellemi és anyagi előhaladását a hazának akkor is ugy esz-
közölnők mint most, mit akar tehát a ,Napló' egyebet? 
Talán azt akarja, hogy a kormány szabadon rendelkezhes-
sék pénzünkkel ? ezért kellene-e, hogy „a pásztorok a hivek 
nyájának rendelkezésére bocsássák birtokaikat", jól tudva, 
hogy a hivek nyájának jó része felett szabadon rendelkezik 
a kormány s mindakettő felett a páholy ? Miért nem köve-
teli ugyanazt a ,Napló' a protestánsok-, zsidók- és ráczok-
tól ? Igy nem alkuszunk, ha már épen autonomiánk lenne, 
ugy azt akarnók vele elérni részben, hogy a kormány ne 
rendelkezzék, mint most, vagyonunk tetemes részével ; az 
autonomia soha nem lehetne azon helyzetben, hogy megvál-
t o z t a t n á alapitványaink természetét, hogy azokat bárcsak 
részben is, nem tudom miféle korteskedési czélokra for-
ditsa, hogy igy a saját pénzünkön választott követek hatá-
rozatokat hozzanak az országgyűlésen az egyház ellen. Ez 
minden jog, igazzág és józan ész ellen lenne, ily természetű 
feltételről mi hallani sem akarunk, hanem mint a ,Napló' 
maga is jól veszi észre, függetlenül akarunk rendelkezni 
avval, a mivel birunk, azért mi autonomiánk netaláni léte-
sítésénél független rendelkezési feltételeinket fognók szembe 
állitani, a kormány által szándékolt függési feltételekkel. 

De lehetséges, hogy a ,Napló' más természetű kötele-
zettséget akar ránk rovatni a közös haza irányában, mi az 
előbbinél még súlyosabb ; mert mint nyilatkozatából látszik, 
fél, ámbár maga sem hiszi, hogy mi „a magát Istennek (?) 
való külföldi fejedelem alatt államot alkothatnánk az állam-
ban", ami annyit akar jelenteni : hogy ez meg ne történhes-
sék, azt kell követelni, hogy a katholicismus hazánkban 
szakadjon el a pápától, legyen nemzeti egyház, függjön 
mindenben, még hitelveiben is a kormánytól, és akkor en-
gedélyezhető részére autonomia. Ezért látszik bennünket 
fenyegetni Bismarckianismussal is. A ,Napló' e feltételével 
mindent követel semmiért, életet halálért, a mit mi semmi-
féle autouomiáért fel nem áldozunk, lenne bár utunk benne 
aranynyal és ezüsttel is berakva ; inkább akarunk mint 
koldusok szabadságot és függetlenséget a pápa kormánya 
alatt, mint függést az államtól, habár arany rablánczokra 
fűzve is ; a láncz mindig láncz, ha aranyból is van készitve, 
nem létezik oly ár, melyért Rómával szakitani, és hitünket 
érette feláldozni készek lennénk. Ha a kormányt ezen ábránd 

foglalkoztatná, ugy előre is kinyilatkoztathatjuk, hogy ez 
irányban teendő minden kisérletei és törekvései hasztalanok; 
ily természetű feltételeknek elvetése még csak egy percznyi 
gondolkozást sem venne részünkről igénybe, mert a tagadó 
feleletet hitünk tanitmánya foglalja magában. Nagyon té-
vednek, kik azt vélik, hogy e tekintetben bármily politikai 
fordulat is nyomást gyakorolhatna ránk, egyeseket elsodor-
hat az ár, de a tömeg, az egyház hiveinek zöme mindig a 
központ, a pápa körül fog sorakozni. Ha ezen feltételek 
tetszenek irányadó, állami körökben, ugy lehet autono-
miánk, ha nem, ugy semmi esetre sem lesz, ne is legyen ! © 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) „Váljon a 
törvény mindkét rendbeli iskolát, a felekezetit s a feleke-
zetnélkülit egyenlő joggal ruházta-e fel, s egyenlő oltalom-
ban részesiti e mindakettőt ?" — ezen kérdéssel végződött 
múltkori közlésünk, melyre szerző, miután tagadólag felelt 
volna, ekként folytatja érvelését : 

Először a törvény csak a felekezetnélküli közösisko-
lái-a vonatkozólag állapította meg a fentartási kényszert, s 
az ezen fentartásra szükséges fejenkinti adózásnak mennyi-
ségét. Nagy horderejű, sőt döntő hatással van e tekintetben 
azon körülmény, hogy a nagybirtok e czélra épen ugy kö-
teles adózni, mint a kisbirtok, s a törvényes hatóságnak meg 
van hagyva, bárkit is ezen kötelesség teljesítésére kénysze-
ríteni. A felekezeti iskolákra nézve a törvény nem rendel-
kezik ekképen, amennyiben csak azon feltételek soroltatnak 
elő, melyeknek a felekezeti iskola köteles megfelelni. Kinek 
közreműködésével, s mily eszközök által tétetik ez lehetsé-
gessé, azzal a törvény nem törődik. Ennélfogva a nagy bir-
tok nem köteles a hitfelekezeti iskolára adózni, s fájdalom, 
számos nagybirtokos nagyon is hajlandó — főleg azok, kik 
a felvilágosodottakhoz tartoznak — ily önkénytes adakozá-
sok alól felmentetteknek érezniök magokat. De a törvény a 
községnek többi tagjait sem kötelezi erre, minek következ-
ménye az, hogy nem létezik törvényes eszköz, mely által 
egy be nem fizetett, közadakozási részletet behajtani le-
hetne ; holott a törvény minden felekezeti iskolát, mely a 
szükséges adakozásoknak gyérvolta következtében nincsen 
kellőleg felszerelve, legott felekezeti jellemétől megfosztja, s 
községi, felekezetnélküli iskolává való átváltoztatását elren-
deli, minden tekintet nélkül arra, váljon az illető helynek 
lakossága egy, vagy több vallásfelekezethez tartozik-e. Lát-
juk ebből, hogy a törvény tekintélye egyedül a hitfeleke-
zetnélküli iskolát istápolja. 

Másodszor a törvény csak hitfelekezetnélküli iskolákat 
részesit anyagi államsegélyben. Ezáltal mintegy dij tűzetik 
ki, oly községek számára, melyek felekezeti jellemöket, hit-
hüségöket eltagadják. Csábétel ez, melynek rendeltetése oly 
községeket átcsalni a felekezetnélküliség táborába, melyek 
az anyagi tehert lerázni kívánkoznak, s kik előtt ezen önző 
érdeknek kielégítése nagyobb fontossággal bír, mint saját, 
édes gyermekeik szellemi jólléte. 

E két mozzanat elégséges arra, hogy szembetünőleg 
megmutassák, mily szellem sugallatának köszöni létét e 
törvény, s hogy felvilágosítást nyújtsanak aziránt, mily lel-
kületűek minden szép szónak daczára is azok, kik még 
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ezen törvényt is méltányosnak tart ják, s nem képesek abban 
azon pressiót látni, a bitfelekezeti iskola rovására, mely 
annak kézzelfogható jellegét képezi. 

Valóban, inkább ellenkezőleg azon kellene csudál-
kozni, hogy mindezen hathatós eszközök, daczára a velők 
karöltve járó, tettleges csábitás- s pressiónak aránylag ke-
vés kárt tettek, ugy, hogy joggal azt mondhatjuk, miszerint 
eredménytelenségök egyike a legszebb tanúbizonyságoknak 
népünk hithüsége mellett. 

E bizonyságot nem becsülhetjük eléggé magasra, ha 
meggondoljuk, mennyire minden mértéket felülhaladók azon 
anyagi áldozatok, melyeket a törvény követel, eltekintve 
egészen az idő rövidségétől, mely alatt ezen áldozatok ho-
zandók. 

Ebben rejlik egyáltalában népoktatási törvényünknek 
egyik sarkalatos hibája, hogy egészen figyelmen kivül 
hagyta azt, miszerint bizonyos állapotok létesítésére hoszabh 
átmeneti időszak kell. Tudós theoretikusaink despoticus ha-
talomszóval egyszerre akarják kierőszakolni azt, minek 
létrehozására a legszükségesebb eszközök hiányzanak, s mi 
gyakorlatilag csak fokonkint érhető el. A szellemi kiképzés 
tekintetében oly igények támasztatnak, melyeknek kielégí-
tésére a szükséges előfeltételek, nevezetesen a szükséges tan-
erők hiányzanak. Oly költségeket követelnek, melyeknek 
fedezése milliókat venne igénybe, mely milliók azonban 
nincsenek meg. Igaz, hogy mindez oly időben történt, midőn 
törvényhozásunk azt vélte, hogy egy ujabb Californiának 
kimerithetlen kincsei állanak rendelkezésére. Azt hiszem, 
pénzügyministerünk épen nem busulna, ha csakugyan annyi 
pénz volna az országban, hogy mindezen igényeket ki lehetne 
elégiteni. De ha már az egész országnak nincs annyi pénze, 
honnan vegyék azt az egyes községek. 

Törvényhozásunk ma már, legalább ezen egy pontban 
józanabb ösvényekre tért ; mi azonban nem akadályozza meg 
azt, hogy népoktatási törvényünk még mindig fenn ne álljon, 
melynek keresztülvitelében épen a hitfelekezeti iskolák 
köztudomás szerint, legkevésbé jönnek azon helyzetbe, hogy 
az állam részéről valami elnézést tapasztaljanak. Még ama 
többször már emiitett, békés hangulatu köriratában is nagy 
gondosan mind azon feltételeket sorolja elő a minister, me-
lyeknek kielégítése szükséges, hogy a felekezeti iskola a 
törvény határozott követelményeinek megfeleljen; mi aztán 
a kormányi enunciatiók amaz ismeretes viszhangjának a 
,Pesti Napló'-ban azért szolgál felette nagy megelégedésére, 
mert abból azon reményt meriti, hogy a szóban forgó tör-
vény szigorúan és erélyesen végre fog hajtatni. (Folyt, köv.) 

lióma. P a t r i z i b i b o r n o k n a k d e c r e t u m a 
sz. F ü l ö p és J a k a b a p o s t o l i e r e k l y é i n e k 
ü g y é b e n következőleg hangzik : „Konstantin, Isten ke -
gyelméből ostiai s veletrii püspök, a római szentegyháznak 
bibornoka, a szent collegiumnak dékánja, a laterani főtem-
plomnak főpapja, ő szentségének általános helynöke sat. sat." 

„A tizenkét apostolról czimzett főtemplom, mely a ha-
gyomány szerint elsőben Nagy Konstantin idejében Róma 
városának közepén épült, későbben I. Pelagius pápa terve 
szerint nagyobb mérvekben alapjaiból újra felépíttetett s III . 
János pápa által befejeztetett, ki azt 560-iki május elsején 
Istennek, a tizenkét szent apostolnak s különösen szent F ü -

löp s kisebbik szent Jakab tiszteletére felszentelte; ugyané 
főtemplom, számos egyéb, kitűnő szent ereklyén kivül azzal 
is dicsekedett, hogy főoltára alatt eltemetve, sz. Fülöp, s 
kisebbik sz. Jakab apostoloknak testeit birja." 

„S valóban, ánnak daczára, hogy ezen főtemplom idő-
közben kitört tűzvészek, egyéb megkárosodások s általános 
rozzantvolta miatt több pápa által á t - s újjáépíttetett, amint 
nevezetesen XI. Kelemen s XIII . Benedek pápák idejében» 
kik közül az utóbbi e föegyházat újból felavatta is, szent 
Ferencznek kisebb társodájának tagjai, kiknek gondjaira e 
templomot már II. Pius pápa bizta, ugyanazt alapjaiból va-
lóban csudásan diszes s fenséges szentegyházzá ujjáépiték ; 
— azon hagyomány, mely szerint a főoltár alatt sz. Fülöp 
s kisebbik sz. Jakab apostoloknak földi maradványai nyu-
gosznak, mindig fentartotta magát, megerősíttetvén az egy-
házi irók egyhangú állításai, s egy ősrégi felirat által, 
mely a többször emiitett főtemplomnak előcsarnokában 
szemlélhető." 

„S íme az isteni Gondviselésnek nem minden közre-
működése nélkül történt e napokban, hogy azon javitások 
alkalmával, melyeket sz. Ferencz kisebb társulatának szer-
zetesei époly buzgón mint kegyeletesen e templomon fogana-
tosítanak, midőn falait s széles ivezeteit uj festményekkel s 
megujitott arányozással diszitik, padozatát pedig márvány-
nyal rakatják ki s uj sírboltot építenek a szent ereklyék be-
fogadására ; eme szent kincs, sz. Fülöp s kisebbik sz. Jakab 
apostoloknak testei feltaláltattak." 

„Folyó évi januárhó 15-én ugyanis sikerült azokat a 
főoltár alatt, melynek felebb emelése s díszesebbé tevése 
szándékoltatott ; s pedig egyenesen az oltár mensája alatt a 
loculusnak belső részében, mely gyönyörű phrygiai már-
ványbél való, s a 6-dik század modorában kidolgozott kő-
lapokkal ki van rakva, felfedezni ; épen ott, ahol a régi s 
általánosan elfogadott hagyomány szerint a két apostol szent 
maradványai hajdanta letétettek." 

„Ennek következtében, amint ezt ily fontos esemény 
megköveteli, tudós orvosok által hoszu s igen beható, rész-
letes vizsgálat tartatott, kik egyidőben a szent ereklyéknek 
azon részét, melyet kisebbik sz. Jakab apostol földi marad-
ványainak tartottak, összehasonliták ugyané szentnek fejé-
vel, melyet az anconai székesegyház őriz és tisztel. Hozzá-
járul, hogy a régészeti bizottságnak tagjai Előttünk, továbbá 
a római szent egyháznak bibornokai, Panebianco Antal 
Maria, ki e főtemplomnak czimét viseli, s Deluca Antonin 
előtt, ki az ott székelő rendnek legfőbb pártfogója, több 
izben komoly s érett vizsgálatot tartottak, melyen a fen-
forgó ügynek Általunk rendelt apostoli kezelője is jelen volt, 
ugy, hogy mindezeknek alapján nem érhetett Bennünket 
kiválóbb öröm, mint a Mindenható Istennek nagyobb dicső-
ségére s minden szenteinek tiszteletére kimondván s ki je-
lentvén, amint ezennel rendes joghatóságunknál fogva k i -
mondjuk s kijelentjük: miszerint a tizenkét sz. apostolról 
elnevezett, római főtemplomnak főoltára alatt, legújabban felfe-
dezett testeknek hitelessége minden kételyen felül áll, s az 
állandó hagyomány szerint semmi kétséget sem szenved, hogy 
e testek szent Fülöp s kisebbik szent Jakab, az Ur atyjafiának 
ereklyéit képezik, mélyek ennélfogva, a mint illik s kell, minden 
hivők által tiszteletben tartandók 
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„Rendeljük tékát, hogy a katholika anyaszentegyház-
nak eme drága kincsei márvány vederbe zárassanak s köz-
vetlenül a többször emiitett főoltár alatt az ott ujjá elkészí-
tett földalatti helyen, ügykezelő ügyvédünk s jegyzőnk je -
lenlétében letétessenek, mint a hivők folytonosan öregbedő 
tiszteletének méltó tárgyai." 

„Rendeljük továbbá, hogy jelen határozatunknak egy 
példánya, bőrhártyára, s ugyanezen kisebb betűkkel irva, 
melyek a sz. Fülöp s kisebbik sz. Jakab testeinek hite-
lesítéséről felvett jegyzőkönyvben is használtattak, az emii-
tett márvány vederbe is letétessék. Igy akarjuk s ren-
deljük ezt, nemcsak ily módon, hanem minden egyéb, meg-
felelőbben is." 

„Adtuk székhelyünkön, az Ur születése utáni, 1873-ik 
évnek áprilkava 19-ik napján, a római adószám első, Krisz-
tusban szentséges Atyánk s Urunk, Pius, az Urnák kegyelme 
által e néven IX. Pápa dicső uralkodásának 27-dik évében." 

(P. H.) -4 bibornok-hclynök. 
Petacci, titkár. 

Németország. Az ó k a t k o l i k u s p ü s p ö k v á -
l a s z t á s még sem megy oly hirtelen, mint azt az illetők 
eleinte tervezték volt. Fehérvasárnapon, mint már régebben 
jeleztük, Bonnban értekezletnek kellett volna tartatnia ez 
ügyben, eddig azonban nem igen látszik, mintha ennek 
valami eredménye leendett. Pedig püspökjelöltekben csak-
ugyan nincs kiány ; majdnem mindegyik, ki az ókatkolicis-
mus körül némi „érdemeket" szerzett, igényt tart a mitrára, 
csak az a baj, hogy maga a felekezet is öt vagy hat pártra 
oszlik, melynek mindegyike a másiknak jelöltjét perhorres-
cálja, s minden áron a maga emberét akarja a „püspöki 
széken" látni. A Döllinger-párt, mely a legmérsékeltebb 
elemeket foglalja magában, Reusch tanárt szerette volna 
püspöknek, s meg kell vallani, hogy valamennyi jelölt kö-
zül ez még a legsolidabb. Reusch azonban, ki igen jól be-
látja, mily szomorú, hogy ne mondjuk nyomorult szerepet 
fogna egy úgynevezett ókatkolikus püspök játszani, eleddig 
nem volt rábírható,' hogy a jelöltséget elfogadja. Azért már 
most Langent vonták a combinatióba, ki azonban, akár ko-
rát, akár tudományát, akár mind e kettőből származó tekinté-
lyét mérlegeljük legkevésbé sem felelne meg azon szerepnek, 
melyet a felekezet leendő fejének szánt. A megkázasodni kívá-
nók, kik aligkaiiem többségben vannak, Reinkenst emelik a 
pajzsra, csakkogy ezen uri emberről a chronique scandaleuse 
oly különös dolgokat beszél, hogy legalább is furcsa kivánat 
lenne, még „ó"-katholikustól is azt követelni, hogy abban 
tisztelje „püspökét" ! A baloldal Knoodt-ot indítványozza ; 
de ez oly szenvedélyes s ellentmondást nem tűrő egyéniség, 
hogy félő, miszerint az átnyújtandó pásztorbottal maholnap 
egyszerre eldögönyözi egész „egyházát", mi jelenleg a Falk-
féle törvények hozatala után igen furcsa helyzetbe hozhatná 
az egész sectát. Ugyanazon baj van Michelissel is. A szélső 
baloldal, 9/ZâZ cl kölniek Tangermann-t éltetik, ki nagy de-
mocrata ugyan, hanem mint a „német tudománynak" kép-
viselője igen alárendelt szerepet játszanék; s igy tovább, 
mert a többi jelölt bizony azt sem érdemlik, hogy az ember 
nevöket kiirja. Igy aztán nagy baj van az ókatholikus ek-
klézsiában. Egy dologra nézve azonban mégis egyetértés 
uralkodik az atyafiak közt s ez az, hogy Friedrich délnémet 

püspök lesz, s székkelyül Münchent kapja. A dotatióra nézve 
nem aggódnak, hisz' él még Bismarck, ki, ha félhivatalos 
fizetett ujságiróit „disznó-pásztorok"-nak nevezi is, azért 
mégis megfizeti őket, minél fogva remélhető, hogy ókatkoli-
kus pásztorairól sem feledkezendik meg. 

Nem kedvezőbb a német lapoknak véleménye ugyan-
ezen ügyről, s egyáltalában az egész ókatholikus mozgalom-
ról, mely a német liberálisoknak nagy fájdalmára nem bizo-
nyult elég erősnek, hogy a katholika egyházat szétrobbantsa 
s melyet ép azért most félretolni iparkodnak. Hogy ez igy 
van, mutatják két berlini, liberális körökben nagy tekintélyt 
élvező lapnak megjegyzései egy a püspökválasztással foglal-
kozó czikkre vonatkozólag, melyet az ókatkolicismusnak 
hivatalos lapja, .a „Dtsch. Merkur" nem régen hozott. 

Ezen lap ugyanis ezeket mondta : „Nézetünk szerint 
egy hitküldéri püspök tökéletesen elég. Szem előtt kell tar-
tanunk azon lehetőséget, hogy ma holnap egyik másik püs-
pöki széket oly püspök foglalja el, ki velünk együtt vissza-
utasítván a vatikáni tévtanokat, az igazi ókatholikus egy-
házat képviseli. Azért nem szabad hitküldéri püspökünket 
elvi ellentétbe helyezni a megyés püspökkel. Épen nem fel-
tűnőnek, hanem nagyon is rendén levőnek találnék, ha egy 
újonnan megválasztott hitküldéri püspök, mielőtt valamely 
megyében a bérmálás vagy pappá avatás szentségét kiszol-
gáltatná, erre az illető megyés püspöktől engedélyt kérne. 
Ha ezen engedély, amint ez egyelőre másként nem is vár-
ható, megtagadtatnék, mig egyúttal a megyés püspök vona-
kodik, oly papokat felszentelni, kik az uj tévtanokat elvetik 
vagy hasonló irányú bérmálandókat megbérmálni, akkor, 
ugykiszszük, hitküldéri püspökünknek Isten s ember előtt 
joga volna, e szentségeket kiszolgáltatni. Hasonlólag épen 
nem ütköznénk meg azon, ka valamely ujmisés pap, mielőtt 
egy bizonyos megyében mint lelkész működni kezdene, az 
illető püspököt az engedély megadására felszólitaná, illető-
leg szándékáról értesitené. Ugy tett az utrechti egyház is 
mindig, jelentést tevén a pápának, mint a legfőbb püspöknek 
s az egykázi egység képviselőjének, valahányszor kebelében 
érsek vagy püspök választatott s felszenteltetett." 

Erre a „Spener'sche Zeitung" a következő megjegy-
zést teszi : 

„Ugylátszik, mintha a müncheni ókatholikusok közt 
es idö szerint a Döllinger által képviselt irány íwfoulylyal 
birna. Az ősz tudós mindig, — ellentétben fiatalabb nézet-
társaival — azon volt, hogy Róma elleni lelkismeret- s meg-
győződéssugallta (?) oppositiója a legszükségesebbre szorít-
kozzék. Ezen irány, mint ily kitűnő férfiúnak nézete minden 
esetre nagy erkölcsi sulylyal bir, mindazonáltal nem annyira 
gyakorlatinak látszik, mint inkább csak nagyon kegyeletesnek; 
Róma azonban ellenségeinek ilyetén gyengédsége iránt mi 
fogékonysággal sem bir, de meg sem is érdemli azt !" 

Ugyanez alkalommal a „National Ztg." a következő-
ket mondja : 

„Hogy az ókatholikusok eme tervet csakugyan keresz-
tül akarják vinni, abban, tekintve mit eddig is ezen irány-
ban tettek, nincs semmi okunk kételkedni. Egyre hangsú-
lyozzák katkolikus voltokat, még ott is, a kol erre nincsen 
semmi ok vagy alkalom ; egyre harczolnak a protestantis-
mus ellen (?) s egyre hangoztatják, miszerint semmi áron 
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sem akarnak az egységes római egyháztól elválni. Tekintve 
mindezeket, azt mondhatjuk, hogy ha a „Merkur"-nak pro-
grammja gyakorlatilag érvényesíttetik, a német ókatholicis-
mus még oly figyelemre-méltóságra sem fog vergődni, mint 
a minőt az utrechti egyház élvez. Mert annyi bizonyos, hogy 
a katholikus nép csupán csak azon kérdés miatt : váljon a 
papa „ex sese" avagy csak „ex consensu ecclesiae" tévmen-
tes-e ? nem fog manap egyházi szakadást előidézni. Az állam 
pedig befolyását püspöki székek betöltésére csak akkor ér-
vényesíthetné az ókatholicismusnak javára, ha az alpap-
ságra s a világi elemre támaszkodhatnék. 

Ugy látszik, hogy ennél kevesebbet nem is lehet már 
igérni egy keletkezendő sectának, mint hogy „az utrechti 
egyház figyelemre méltóságára viendi" ; pedig a „Nat. Ztg." 
még ezt is tagadja meg a szegény uj protestánsoktól. Az állam 
pedig, ugyané sugalmazott lap szerint nem tehet semmit éret-
tök, mert néhány felfuvalkodott tanáron s épannyi ex-lex 
papon kivül az egész „egyház" jobbadán csak oly hivatalno-
kokból áll,' kik politikai s vallási radiealismus által előme-
netelükön lendíteni akarnak. Ily tényezőkkel pedig, csak 
félig meddig is okos kormány nem számit, s ezért az óka-
tholicismus kormányi körökben már huzamosb idő óta a 
lomtárba került, lia ezt mindjárt hivatalosan be nem vallják 
is ; mert hát suo tempore nagyon is „lelkesültek", amiért 
mostan a palinodiát kissé lassan s szerényen kell ám fújni. 

Svajcz. Ó k a t h o l i k u s n é p g y ű l é s t hirdettek 
már régen a baselvidéki s városi, solothurni s aargaui libe-
rálisok, mig végre april 20-án ilyesvalamit a Basel városá-
tól egy órányira fekvő, Arlesheim nevü falu, a Birseck nevű 
vidéknek főhelye mellett összedobolniok sikerült. 

A meghivó a szabadelvű katholikusoknak s azok 
barátainak, clẐ Z cl hitetlen protestánsoknak szólt. Meghivat-
tak pedig ezen urak Aargau, Basel, Bern és Solothurn kan-
tonokból. A népgyűlés tanácskozásainak tárgyát az egyház-
nak kül- s belhelyzete feletti eszmecsere, s azon eszközök-
nek kijelölése képezte, „melyek az uralomvágyó, római curiá-
nak s drabantjainak üzelmei ellen alkalmazandók." 

Birseck vidékének népe azonban túlnyomóan katholi-
kus s hithű ; természetes tehát, hogy neki a liberálisoknak 
ezen betolakodása nem tetszett, mit érett megfontolás után 
azáltal véltek ártalmatlanná tehetni, hogy tömegesen jelen-
vén még a gyűlésre kijelölt helyen, megmutassák, mit akar az 
itteni józan nép, s kié voltaképen a katholikus Birseck. 

De mit nem tesz a baselvidéki kormány — szintén 
egyike azon ötnek, kik Lachat püspököt üldözik — ? Három 
zászlóalj katonaságot rendel a népgyűlés helyére, megjegy-
zendő : protestáns katonákat, a kiktől joggal meg lehetett 
várni, hogy a katholikus érzületnek legkisebb nyilvánulá-
sánál legott közéjök is lőnek a gyűlölt pápistáknak. 

A gyűlés megnyittatván, kitűnt azonban, hogy a hithű 
katholikusok tetemes többségben vannak, kik, miután egy 
ismeretlen fiatal uri ember az elnöki széket elfoglalta volna, 
egyebet sem tettek, mint hogy a liberális szónokokat hangos 
nevetés által félbeszakiták, valahányszor egyikök, másikok, 
mi igen gyakran történt, valami sütetlenséget mondott. E 
nevetés a fiatal, szintén liberális elnököt azon nevezetes 
állításra csábitá, hogy kijelenté, miszerint nyilvános nép-
gyűlés alkalmával nem szabad a szónokokat kinevetni ; — 

erre ujjolagos hahota, nem csak a katholikus, hanem még a 
protestáns hallgatók részéről is, mert ilyesvalamit a „szabad" 
Svajczban még ugyan senki sem hallott. Most Keller Ágoston 
kelt fel, s hoszabb, szokott vehementiájával elmondott be-
szédben, katholikus létére jobban, azaz aljasabban szidta s 
gyalázta a katholika egyházat, mint ezt akármelyik a jelen-
volt protestánsok közül tehette volna. Midőn beszédét bevé-
gezte volna a katholikusoknak nevetése elhallgattatta a pro-
testánsoknak s az ókatholikusoknak gyer „éljen"-eit, egy 
egyszerű protestáns parasztember pedig megsemmisítő bírá-
latot mondott Kellemek jellemtelen üzelmei felett, midőn 
szomszédjához fordulván ekként szólott : „Nem értem, hogy 
tud ez a derék Keller még pápistának lenni ! " . . . . 

r 
Észrevették azonban az úgynevezett népgyűlésnek 

meginditói, hogy tervök ez egyszer csütörtököt mondott. 
Keller és társai lecsüggesztett fővel hagyták el a szinhelyet, 
csak a jelenvolt protestánsokban ébredt fel, a halott gyújto-
gató beszédek hatása alatt, velők született „türelmök", ami-
ért is számos szitkokkal halmozák el a „pápista" bálvány-
imádókat, sőt talán tettlegességekre is került volna a dolog, 
ha a katholikusok túlnyomó többségben nincsenek. Igy azon-
ban nem merték őket bántalmazni, s nyugodtan, zeneszóval 
s lengedező zászlókkal elvonultak a népgyűlés színhelyéről, 
azon öntudattal, hogy puszta jeleulétök által a liberálisok-
nak egyik jellemtelen tüntetésöket ad absurdum vezették. 

Belgium. S y l l a b u s és a l k o t m á n y . A belga 
liberálisok is csak olyanok, mint akár német, franczia, olasz, 
vagy magyar collegáik, sem jobbak sem okosabbak eme-
zeknél. Természetes tehát, hogy ők is csak ugyanazon ela-
vult szólamokkal hadonáznak a katholika egyház ellen, 
mint más nemzetiségű „testvéreik", s hogy ennélfogva többi 
közt egyik kedvencz állitásuk az, miszerint az Encyclica s 
a Syllabus a belga alkotmányt kárhoztatják, s hogy a pápai 
tévmentesség a fejedelmeknek s kormányoknak politikai 
joghatóságán csorbát ejt. Sőt még egy lépéssel tovább 
is mennek, amennyiben nem régen egy liberális szónok azt 
állitotta a brüsseli kamarában, hogy a mely katholikus em-
ber a Syllabus tanait vallja, s e mellett mégis a belga alkot-
mányra leteszi az esküt, az hamisan esküszik, vagy ha nem, 
akkor eretnek. 

Erre a katholikus képviselők több fényes beszédben 
hatályosan válaszoltak, s nevezetesen Dumortier, a mindig 
kész szónok, világosan s megczáfolhatlanul bebizonyitá az 
uraknak, miszerint az Encyclica és a Syllabus a belga al-
kotmányt, a belga népnek polgári jogait s kötelességeit, 
valamint politikai szabadságát semmiképen sem érintik, 
hogy az infallibilitás nem „politizáló dogma," hogy semmi 
veszélyt vagy fenyegetést sem rejt magában a fejedelmek- s 
kormányokra nézve, s hogy a pápáknak a középkorban 
gyakorolt politikai fensőbbsége, IX. Piusnak egy nem min-
den szándékosság nélkül tett, tüzetes nyilatkozata szerint 
az akkori közjognak egyik folyománya volt. 

Erre a liberálisok ismét csak egy ócska phrázissal felel-
tek, azzal t. i., hogy Róma ezen felfogást épen nem osztja. 
De Dumortier még ezt is tagadta, s hogy álláspontjának 
helyesvoltát bebizonyitsa, beszédének a gyorsirói jegyzetek 
után készült egy példányát Rómába küldte, a szentatyához, 



azon alázatos kéréssel, miszerint mint legfőbb egybázi biró, 
nézetei felett Ítéletet mondjon. 

Ezen kérelemre ő szentsége külön, boszabb leiratban 
válaszolt neki, melyben az Encyclica, a Syllabus s a pápai 
tévmentesség feletti fejtegetéseit feltétlenül s egész terjedelmük-
ben helyesli.... 

Váljon fogja-e a liberális sajtó ö szentségének eme 
legujabbi nyilatkozatát tekintetbe venni ? Debogy, biszen az 
igazság nem az ö kezébe való fegyver ! 

IRODALOM. 
36. Megjelent és beküldetett : „Az egyházjog tankönyve 

különös tekintettel a vatikáni zsinatra és a magyarországi 
jogviszonyokra". Irta Dr. Csiky Gergely, I. kötet, 8. IV. 
177 1. Temesvár, 1873. a csanádmegyei nyomda betűivel. 
Bolti ára 1 frt 40 kr. 

Ezen első kötet a megrendelőknek e napokban szét-
küldetik. A második kötet f. májusbó végén fog megjelenni. 
Ara 1 frt 20 kr. növendékpapoknak, ba 10 pd. rendelnek 
meg 80 kr. A megrendelések szerzőhöz intézendők ; Buda-
pest, zöldfa-utcza 39. sz. Az első kötetre is fogadtatnak el 
megrendelések az előfizetési áron, 1 ft. 20 kron, illet. 80 kron. 

37. Megjelent és beküldetett : „Katholikus kérdések." 
II. évf. 2. füzet : „A zárdák és ellenségeik", irta Kávon L. 

Ugyanennek 3. füzete : „Kié a népiskola ?" Szépligeti-
től. Kiadja Sartori Károly, Pesten és Bécsben. 

VEGYESEK. 
— Nyíregyházáról a „Reform" szerint az odavaló 

evang. prédikátor eltávozott, miután mint a famosus mis-
kolczi kibázasitó egyletnek ügynöke hivei közül többeknek 
tetemes kárát okozta volna, természetesen „a legjobb hiszem-
ben", mit róla, mint lutheránus prédikátorról okvetlenül fel 
kell tenni. Egészen másként állana a dolog, ha a dominus 
véletlen katholikus pap leendett ; akkor nem „távozott", ha-
nem bizonyosan „megszökött" volna, s korántsem „a legjobb 
hiszemben", hanem mint kitanult népámitó s csaló cselek-
szik vala. Különben nincs semmi ellenvetésünk, ha a specta-
bilis Bartholomaides ilyenek után még tiszteletreméltó egyé-
niség marad hitrokonai közt, hiszen magok közt vannak ! 

— Regensburg táján a mult hó végén római kőkopor-
sót találtak, mely annyiban felette érdekes, minthogy való-
színűleg Nagy Konstantin korabeli, keresztény temetkezésre 
szolgált. A pogányértelmü D. M. — Diis Manibus — helyett 
a kereszt jelét viseli, s alatta a következő, igen jól olvas-
ható feliratot : 

C. L. RETICVS. VET. EX. LEG. III. ITAL. AVR. 
LVCINAE. QVONDAM. CON IVGI. CARISSIMAE. 
VIXIT. AN. XXXV. ET. VRSIONI. FILIO. VIX. AN. 
XII. ET. REGVLAE. FILIAE. VIX. AN. V. ET LV-
CIAE. FILIAE. VIX. AN. III. C. (condidit.) 

— Egy másik, szintén egyház-régészeti szempontból 
igen érdekes tárgy a salzburgi, sz. Péterről elnevezett ben-
czés társház részéről küldetett fel a bécsi világkiállításra, 
t. i. egy eiborium, melyről szakértők azt mondják, hogy 
alighanem B 6-dik századból való. Magassága 8y2, átmé-
rője 7% hüv. Talapzatán s körözetén az ószövetségi ősatyák, 
Krisztusnak s az apostoloknak alakjai láthatók. Amazokra 
a következő felirat vonatkozik : 

„Praescia Priscorum suspirant vota virorum 
Ut sacer hie sanguis restauret, quod negat anguis. 

Az apostolok alatt pedig ez olvasható : 
Haec duodena cohors fit hoc in munere concors 
Hic pia vita datur, tetra mors hoc in pane fugatur. 
Pectore tractatur, quod visu rite negatur, 
Est caro non panís, qua mens reparetur inanis. 
Mors est indignis, haec coena salusque benignis. 
Qui carnem nudum malis accipis, aspice ludum. 
Peccati inorbis hoc agno solvitur orbis. 

A versnek ez utolsó sora egy húsvéti bárányra vonatkozik, 
mely a kehelynek közepén szemlélhető. 

— Jules Simon a franczia közoktatásügyi minister nem 
régen egy, a franczia tudós társaságok képviselői előtt t a r -
tott beszédben kijelenté, miszerint a közoktatás ügye, a 
liberalismusnak minden e téreni erőlködései daczára (vagy 
talán helyesebben : mindezeknek következtében) felette szo-
morú állapotban van. Ugyanazt a franczia katholikusok már 
husz esztendő óta ismételgetik ; de rendesen azt fogták rájok, 
hogy csak a liberalismus elleni gyűlölet beszél belőlök. 

— Folyó évi május 13-kán lesz száz esztendeje, hogy 
az utolsó freiburgi érsek, Vicari Armin született. Születési 
helye Aulendorf, Würtemberg királyságában. A freiburgi 
káptalani helynök, Kübel ezen alkalommal körlevelet bocsá-
tott ki, melyben ezen emléknap egyházi megünnepeltetését 
elrendeli, s a hivőket felszólítja, hogy e nevezetes napot ma-
gánkörökben is, péld. a katholikus kaszinókban megüljék. 
A körlevél továbbá ama nevezetes körülményt is emliti, 
miszerint hasonlólag a folyó évben, és pedig január 21-kén, 
száz esztendő volt, hogy Droste-Vischering Kelemen Ágos-
ton, a nagynevű kölni érsek született ; sőt, hogy ugyanazon 
napon, melyen Vicari született, májushó 13-án IX. Pius is 
üli születésének 82-ilc évfordulóját. 

— Az ermelandi püspök köszönő levelet intézett a 
„ Journal de Bruxelles" utján a belga katkolikus lapokhoz, 
melyben felkéri azokat, hogy azon adományokat, melyeket 
eddig a szorongatott német egyház számára gyűjtöttek, az 
üldözött svajczi papok javára fordítsák, minthogy őt me-
gyéje hivei minden szükségessel bőven ellátják. A „-/. de Br 
ennélfogva legújabban 1546 frankot küldött a baseli püs-
pöknek, mivel kapcsolatosan mi is megujitjuk ide vonat-
kozó kérésünket ; hadd lássa a külföld, hogy Magyaror-
szágnak katholikusai is képesek ama vészes harezuak nagy 
horderejét felfogni, melyet a páholy anyaszentegyházunk 
ellen inditott s következetesen folytat. 

Szerkesztői üzenetek. 
V. I. Megkaptam, köszönöm. Van ott valaki, a kiről azt sem tu-

dom már, él e még vagy sem. Pedig hogyléte meglehetősen érdekel ; tisz-
telje nevemben. 

Szütsre. Még eddig semmit sem kaptam. Nem hiszem, hogy 
az afrikai hottentottok kö/.t nagyobb rend uralkodnék, mint nálunk. Ha 
valamely levél rendeltetésének helyére érkezik, arról bizony a magyar 
kiiályi pósta nem tehet semmit. Kivált ha papról van szó, akkor a ,,fëlvi-
lágosodottság" mindjárt utat tör maginak s az illető ur, látván, hogy az 
öt ftot pap küldi papnak taláu egy kis magán-secularizátiót engedett meg 
magának. A bove maiore discit arare minor. De azért ne tessék ;t dolgot 
elejteni. Akárhová tették a levelet ; az utolsó, a kinek kezei közt megfor-
dult, köteles az öt ftot megfizetni. Már csak azért is kérem azt, mert ha 
most az öt ftot elengedem, akkor a második félévben majd száz forintom 
vesz ol, ugyancsak a magyar királyi póstán, pedig amúg y is eléggé keser-
vesen fizetteti meg jpagának azt a rendetlen szállitást, a melyet a lapok 
körül elkövet. Üdvözlöm. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg 25 ft. 
Dr. Ruzsicska János, m. k. egyet, tanár 1 db. cs. k. ar. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Politikai természetü-e a kőmüvesség ? 
— A magyar nyelv és a theologia az egyetemen. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Politikai természetü-e a kőmüvesség? 
Mutatvány dr. Bartha Tamásnak nemsokára megjele-

nendő „A Szabadkőművesség" czimü röpiratából. 

A római szentszék felsorolt okmányaiból nem-
csak azt tanul juk, hogy a kőművesek rettentő pusz-
títást visznek véghez a vallás terén, hanem, hogy a 
politikát és törvényhozást is atheussá tették és a 
törvényes fejedelmi hatalom ellen lángoló gyűlö-
lettel viseltetnek. Vizsgáljuk tehát legelőször, mily 
viszonyban állanak a szabadkőművesek az ál-
lamhoz ? vagyis tekintsük őket jelenleg azon vo-
natkozásaikban, melyekben politikai program mot 
érintenek. 

Franchi , milanói testvér 1864-diki programm-
beszédében igy szól: „A kőmüvesség ne szálljon ki 
a politika mezejére, hanem alapítsa meg az igazi hu-
manitás egyházát." (Latomia, szabadkőmüvesiévne-
gyedes irat, 1864. 374. Bauhütte. 1864.30. 31. sz.) 

Ilyféle hangú hivatalos nyilatkozatok után 
némely szabadkőműves jóhiszemű ember azt vetheti 
ellen, hogy a szabadkőművesség elvből távol áll 
minden politikától, tehát azt oly oldalról, melyről 
mostan szemügyre venni akar juk , valóban legke-
vésbé sem tekinthetjük ; és hogy azért már e kér-
déstételben hibás feltevés vagy igazságtalan gya-
nusitás rejlik. 

Hogy ki szokott-e szállni a szabadkőművesség 
a politika fövenyére, erre legilletékesebben felelhet 
egy kőműves nagymester. Verhaegen 1854. jun. 
24-dikén tartott hires páholy-beszédében idevágó-
lag ezt mondja : „Mindenelőtt konstatál juk, hogy a 
kőmüvesség némely körülmények között világosan 

roszalta ezen megszorítást; ő ténylegesen belebo-
csátkozott a politikai harczokba." (Amand Neut, 
La Franc-Maçonnerie 127. 1.). Továbbá magok a 
kőművesek dicsekesznek vele, hogy az 1789-diki 
véres forradalmat, Francziaországban ők hozták 
létre. Brémond testvér a marseillei Oriensben igy 

t szólt : „A mint a páholyokból e három szó: szabad-
sági egyenlőség, testvériség kikerült, készen volt a 
forradalom." (Segur, Die Freimaurer. 1870. 86. 1.) 

Azonban azon kérdés bebizonyitása végett : 
csakugyan politikai természetü-e a kőműves rend, 
nem szükséges sem Belgiumra, sem Olaszországra hi-
vatkoznunk, mely országokról az egész világ tudja , 
hogy ott a páholyok a politikát is programmjokba 
irták. E helyett csupán Németországra szorítko-
zunk és szép hazánkra. Mind a két országból oly 
tényeket teszünk vizsgálódásunk tárgyává, melyek 
napnál világosabban kiderítik, hogy a szabadkő-
művesség természete igen is magas politikai. 

Németországot illetőleg helyesebben nem cse-
lekedhetünk, mint ha Ketteler, mainzi püspök leg-
újabb röpiratából néhány sort átveszünk. (Die Ka-
tholiken im deutschen Reiche. 1873. XII I . ) 

„Nem elvetendő s felettébb becses bizonyíté-
kot szolgáltat nekünk" — mondja a kőművesek e 
rettenthetlen malleusa — „a jelenkorból a szabad-
kőművesség kifelé irányuló működése és eljárási 
módja felett Dr. Bluntschli, heidelbergi tanárnak e 
napokban közrebocsátott irata a zürichi ^odestia1" 
páholyhoz, melyben őt azelőtt páholy-testvérré 
avat ták , s melynek ma is tiszteleti tagja. Dr. Blunt-
schli ugyanis nem régen a baireuthi „Naphoz" 
czimzett nagypáholy nagymesterévé választatott. 
A baireuthi nagypáholy Dél-Németországra nézve 
hasonló állást foglal el, mint a berlini három 
nagypáholy Poroszhonra. Már 1741-ben alapítta-
tott a Berlinben felvett baireuthi őrgróf által, miért 
is Berlinnel bensőleg összefügg, és a kŐmüvesi te-
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vékenységnek, névszerint Bajorországban központja 
lett. Hogy Dr. Bluntschli tanár e nagypáholy nagy-
mestere lőn, bizonyítja azon magas tekintélyt, mely-
nek a protestáns egylet elnöke a páholyban örvend, 
s a páholy és a protestáns egylet közt fenálló benső 
összeköttetést. Ezen promotio alkalmával a zürichi 
,Modestia' páholy tiszteleti tagjához 1872. nov. 
27-kén szerencsekivánó levelet intézett, melyre a 
baireuthi nagymester egyebek k'özt következőleg 
válaszolt : 

„Valóban bölcs rendelete az alkotmányunk-
tr 

nak, hogy a páholyok, mint az „Os kötelmek" ki-
fejezik, az államügyektől tartózkodni, vagy mint 
mai elveink kivánják, a vallási és politikai pár t tu-
sáktól távol maradni s mindazt kerülni tar toznak, 
a mi felekezeti és politikai czivódásokra vezet. E 
rendelet azonban nem tartalmaz erkölcsi parancsot, 
nem magyarázható ez ki a vallási és politikai párt-
tusák kicsinylése- és megvetéséből, mi már onnan 
is kitűnik, hogy a szövetség társainak semmikép 
sem ti l t ja meg, hogy a páholyon kivül saját meg-
győződésök szerint valamely párthoz szegődjenek. 
Azt csupán a páholyon belül levő béke felőli gon-
dosságból fejthetjük meg, és csak oda czéloz, hogy 
a különböző vallási és politikai nézetekkel biró 
testvérek békés együttműködését biztositsa. 

Ennélfogva azon rendelet meg is találja ter-
mészetes határait ottan, a hol a szövetség részvét-
lensége jellemhibává ós erkölcsi bűnné válnék. Oly 
szövetség, mely avégre alapit tatott , hogy külön-
féle vallású és felekezetű társait emberileg össze-
kösse, nem maradhat közönyös, ha azt veszi észre, 
hogy a hierarchia és a hierarchikus rendek a hivek 
rajongó gyűlöletét a másként gondolkozók ellen 
elvből gyú j t j ák lángra. Oly szövetség, mely az er-
kölcsi szabadság ápolását életfeladatul kapta, nem 
nézheti gondtalanul, mint fenyegeti bizonyos sötét 
hatalom megmérlietlen eszközökkel az emberek 
minden erkölcsi szabadságát, és miképen él vissza 
SZÍVÓS kitartással a tömegek bizalmával, hogy a 
népeket szellemi és erkölcsi szolgaságra nevelje. A 
szövetség, mely a megnemesitett emberiség jövő 
templomán dolgozik, nem teheti össze kezeit, s 
nem alliatik nyugodtan, midőn tudja, hogy a ta la j t 
aláaknázzák, és a sötétség szerzetesei azon működ-
nek, kogy épületét légbe röpitsék, és az emberiség 
haladását annak romlására megváltoztassák. 

Valóban, e veszélyekkel szemben a szövetség 
részvétlensége büntetésre méltó könnyelműség és 
igazolhatlan kötelességmulasztás lenne. 

Lehetetlen tehát, hogy azon rendeleteknek ily 
következménye legyen. 

Az semmiképen sem akadályozhatja a szövet-
séget és a páholyokat, hogy nyil t és gondos tekin-
tetet ne vessenek azon veszélyekre s megfeszítsék ere-
jűket is, hogy azokkal szembe szállhassanak. A szö-
vetség egyetemes szervezete, mely által leghevesebb 
lenségének, a jezsuitarendnek keletkezése óta ellen-
áll, erre némi segédeszközt nyúj t . 

A rendeletnek csak ez lehet értelme : 
1. hogy a módban és alakban, a mint tudnil-

lik a részvét történik, szorgosan vigyázni kell arra, 
hogy a benső béke s testvérek között a páholyban 
meg ne zavartassék ; 

2. hogy a páholyok a külső tényeket az egyes 
testvérekre bízzák, s ennélfogva óvakodjanak, mint 
páholyok a külharczba lépni." 

„Dr. Bluntschli tehát" — jegyzi meg ezekre 
Ketteler — „itt nekünk állásánál fogva kétségkí-
vül a legbiztosabb felvilágosítást adja a felől, ho-
gyan kell helyesen értenünk az ,Os kötelmek1, azon 
határozatát , melynélfogva ,az államügyektől4 tar-
tózkodniolc kell ; nemkülönben a mai ,elveket4 , 
hogy ,a vallási és politikai pár t tusáktól ' távol 
maradjanak." 

Kuta tásának eredménye a következő: 
„A páholyok régi elvei a vallási és politikai 

harczokba való be nem avatkozásról nem foglalnak 
magokban erkölcsi parancsot, hanem czéljok csak 
az, hogy a benső békéről a páholyon belül gondos-
kodjanak. Ezen elvek akkor mindig kivételt szen-
vednek, ha a szövetség részvétlensége jellemhibává 
és erkölcsi bűnné válnék. Ezen esetekben a szövet-
ségnek nemcsak szabad, hanem kötelessége is harczra 
kelni és erejét megfeszíteni. Ezt pedig annál hatá-
lyosabban teheti, minél egyetemesebb szervezete. 
De ezen vallási vagy politikai actional a szövetségnek a 
szerre és módra vonatkozólag kettős tekintettel kell 
lennie : vigyázni kell először, hogy a belső béke a ta-
gok közt ezáltal meg ne zavartassék; másodszor, 
hogy a szövetség magát emellett külsőleg valahogy 
ne kompromittálja, hanem a veszélyt és a ,külső 
tényeket ' az egyes testvérekre hagyja . 

„Látjuk az egész rendszert veszélyeivel együtt . 
Ta lán a berlini nagypáholyok nem osztják minden-
ben Bluntschli nézeteit, ez meglehet ; de az is igaz 
ám, hogy azok már többé nem vezérlik szellemileg 
a páholyokat, hanem csupán csak alakilag. Azon 
irány, melyet Bluntschli nagymester képvisel, szel-
lemileg sokkal erősebb, és befolyásdusabb, miért 
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is csalatkozhatlanul állíthatjuk, hogy a szabadkő-
művesség itt is oly kifejlődésre tett szert, mint 
Belgiumban, ugy, hogy napról napra jobban bele-
nyúl a politikai ügyekbe." 

Ezen és hasonló tények felszínre hozásával és 
világos értelmezésével veri arczul a kétszínű kő-
mű vességet a tudós Ketteler, miből minden tanulé-
kony ember kiveheti, hogy az a politikában époly 
tevékeny részt szokott venni napjainkban , mint a 
vallási küzdelmekben. (Vége köv.) 

A magyar nyelv és a theologia az egyetemen. 
(Vége.) 

E legutóbbi kérdés kiválólag megérdemli azok figyel-
mét, kik kath. theologiai tudományosságot nemzeti, és igy 
magyar nyelveu is vélnek beolthatni a pesti egyetem hittan-
hallgatóiba. Aki valaha életében theologiával foglalkozott, az 
nagyon jól tudja, hogy ott a legkényesebb kérdések tár -
gyaltatnak. A latin nyelv e tekintetben birja a határozott és 
az egyház, majd a szokás által szentesitett kifejezéseket, 
melyektől eltérni gyakran csak hajszálnyira is, elegendő, 
hogy összeütközés jöjjön létre az egyház tanitmányával és a 
téves tanitmányoknak egész serege kövesse a nem kellő 
figyelemmel választott kifejezést. Továbbá a latin nyelv 
úgynevezett holt nyelv, melynek sem szentesitett kifejezé-
seit nem lehet holmi ügyvédi fogásokkal kiforgatni, sem nem 
kontárkodhatik bele minden idétlen firkász anélkül, hogy 
magát nevetségessé ne tegye. 

Már most ismét kérdem, birnak-e élő nemzeti nyel-
veink mindezen előnyökkel ? Képesek-e az egykáz tanit-
mányát oly határozott, és a hit tisztaságát nem sértő kifeje-
zésekben visszaadni, — szóval birunk-e élő nyelveinkben 
hitelesitett kifejezéseket, melyek a latin kifejezéseket a meg-
felelő értelemmel együtt helyettesíthetnék ? Nem. Használ-
hatunk kifejezéseket, melyek körülbelül kifejezik azt, mit a 
latin, megállapított műszók jelentenek, melyek azonban 
tökéletesen nem fejezik ki, amit kifejezniök kellene, sőt 
néha épen mást is jelenthetnek, miáltal könnyen történhet-
nék, hogy megszűnvén a latin nyelvi műszók használata, 
egy-két generatio után, kétely, ingadozás, határozatlanság 
váltaná fel a jelenlegi biztosságot s határozottságot, és pedig 
magának a hit tisztaságának, épségének legnagyobb ve-
szélyére. 

Azon netaláni ellenvetés, hogy a sz. beszédek, melyek-
ben szintén a hit igazságai adatnak elő, nemzeti nyelven tar-
tatnak, e helyen nem állja ki a criticát, mert nem prediká-
czióról, hanem a hittudománynak nemzeti, illetőleg magyar 
nyelvű tudományos tárgyalásáról szólunk. Ha pedig tan-
könyveinkben megállapittatnának is a magyar műszók, ismét 
csak oda jutnánk, kogy egy-két generatio után, tűzbe dob-
hatnók összes, 19 század alatt összeirt latin egyházi kin-
cseinket, vagy csudának megtarthatnék, hogy mutogassuk 
az embereknek, mennyi könyvünk van, melyet már nem 
értünk, mert tetszett nekünk a tkeologiát nemzeti nyelven, 
illetőleg magyarul tanulni. 

/ 

Óhajtjuk ezen okoknál fogva, hogy a theologia jövőre 
is teljes épségében latin nyelven adassék elő az egyetemen. 
Ebből azonban csak fanatismus, ellenséges indulat s kiadott 
jelszavaknak jóhiszemű utánmondása következtetheti, hogy 
mi e miatt hazafiatlanok, a nemzet nyelvének ellenségei 
vagyunk. Tudtunkkal a hazafiatlanság bélyegét csak is ha-
zánkban sütötték még a papságra azért, mert a hittudo-
mányt latin nyelven kezeli, más nemzet a latin nyelvben 
nem talált még eddig bűnt a hazafiság ellen, és ha kérdez-
zük, kik teszik ezt ? nagyon bátran felelhetjük, kogy teszik 
azok, kik talán egy sort sem lennének képesek hibátlanul 
elolvasni latin nyelven, teszik akkor, midőn ugyancsak az 
egyetemen, angol, franczia és német nyelven tartatnak elő-
adások , mint erről mindenki meggyőződhetik, a ki az 
1872/3-ik iskolai év második felére kiadott tudomány-egye-
temi tanrendnek 15- és 16-ik lapját figyelemre méltatja; de 
azért a többi egy sem képez bűnt a hazafiság ellen, csak a 
latin nyelv; a többi egy sem veszélyes a nemzetiségre, még a 
német sem, csak a latin, sőt a magyar nyelv és nemzeti-
ségre még az sem látszik veszélyt képezni, hogy német tu-
dós professor urak szándékoltatnak meghivatni a magyar 
egyetemre, minden megtüretik, csak az nem, hogy a katho-
likusok hittudományukat liturgicus nyelvökön közöljék ta-
nitványaikkal. 

A hazafiság- vagy hazafiatlansággal a latin nyelvnek 
szerintünk semmi köze, emellett van száz és száz ütés mód a 
hazafiságnak és nemzeti nyelvnek is szolgálatot teketni, 
amint hazánkban is, mondhatjuk, épen azon korban szerez-
tek a papság közül sokan a nemzeti nyelv müvelése körül 
halhatatlan érdemeket, midőn a latin nyelv a közéletben 
épen ugy, mint a theologia tudományos kezelésében virág-
zott ; két különböző -tér ez, melyet összezavaíni nem lehet, 
nem szabad. Fontos érdekek sürgetnek bennünket, hogy 
nemzeti nyelvünket műveljük, ezt elismerjük, de nem ke-
vésbé fontos érdek követeli tőlünk, hogy a hittudomány 
müvelése terén az egyetemen a latin nyelvet fel ne adjuk ; 
azért unum faciendum, aliud non omitteudum, mi az egy-
háznak és hazának éltünk eddig is, élni fogunk ezentúl is. 

Futólagos eszmék ezek egy legújabban, nem tudom 
minek, előtérbe rántott kérdésre vonatkozólag. Futólagos 
eszmék, mondom, mert jól tudom, hogy nézetem mellett még 
több, s pedig hatályos érvet hozhatnék fel. De elég mára 
ennyi ; czélom, midőn jelen soraim közlésére kelyt kértem a 
„Religio" becses hasábjain, főleg az volt, hogy abbeli véle-
ményemet támogassam, miszerint a magyar haza nem ke-
vésbé, mint a magyar katholika egykáz kebelében számos, 
sokkal kényesebb kérdés várja megoldását, mint az, mily 
nyelven tanitják Pesten, 60 papjelöltnek a theologiát. a + b . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 10. C h i n a i á l o m l á t á s . Tárcza-

czikknek való lenne ugyan, de minthogy tárczánk a lapban 
nincsen, és ami otthon van, az üres, azért komolyabb dolog 
hiányában ez egyszer laptöltelékül pesti levélnek véltük fel-
használhatni, az alant következő álmoslátományt. A dolog 
következőleg történt. Valami chinai ember, ha a hir igaz, 
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Baranyamegyében elálmosodott és elaludt, a mi más ember-
rel is meg szokott történni. Almában határozatlan alakú köd-
képek kezdtek feltűnni előtte, melyek azonban lassanként 
mind jobban és jobban kidomborodtak, ugy hogy az alako-
kat végre teljesen ki lehetett venni és csudák csudája : a tisz-
tán kivehető három alak közül, az egyik, Magyarország 
személyesitője, mérleget tartva kezében, homlokán e fel-
irattal „felekezeti egyenjogúság", jobb kezével a két másik 
alakra mutatott, melyek közül az egyik, „protestant ismus" 
felirattal a földre tiporva, egészen hatalmában látszott lenni 
a másik alaknak, mely a katholieismust képviselte, sőt vilá-
gosan ki lehetett venni azt is, mikép emelte a katholicismus 
képviselője karját , hogy ellenfelét egészen megsemmisítse. 
Erre a chinai ember felébredt, a látmány azonban oly mé-
lyen vésődött emlékébe, hogy a valóságtól megkülönböz-
tetni azt többé nem volt képes, a miért is az egész álmot 
valóságként leírta, és azt prózában a „Protestáns egyházi és 
iskolai lap''-ban, a mint következik, kiadta: 

„Ma sokan azt mondják — közöttük Ballagi ur is, — 
hogy a ,felekezetek egyenjogúsítása befejezett tény és többé 
nem felekezeti, hanem községi és polgári iskolákra van szük-
ség'. A felekezetek egyenjogúsága pedig épen nem tény." 

„Most, midőn a pápa csalhatatlanságát kimondani me-
részlik ; midőn főúri körök a jezsuiták visszakozásáról mái-
nyilvános helyeken mernek beszélni ; midőn a vallásügymi-
nister az ökörmezei uradalmat csak most a napokban vette 
meg a katholikus vallásalap javára ; midőn a protestánsok 
panaszai házasságkötéseknél, áttéréseknél stb. a katkolilcus 
papság ellen átalánosnak ; midőn mi népiskoláinkat szivesen 
átalakítottuk közösekké, és most a katholikusok a közös 
iskolákat „katholikus közös iskoláknak" kezdik nevezni ; 
midőn a katholikus cíerus czéljainak kivitelére milliárdok-
kal rendelkezik s mi nyomorgunk ; midőn a kormány iránya 
és szelleme szembeszökőleg hátrál, s maholnap egy Apponyi 
vagy Cziráky is oda kerülhet a ministeri székbe ; s a ka-
tholikus főpapság a főrendiház tagja, a mi superintenden-
seinknek pedig ott máig sincs semmi helye, s a katholikus 
egyházra az országgyűlések a széditő összegű alapítványok-
hoz még százezreket szavaznak meg, nekünk pedig csak egy 
kis alamizsna jut : mi a falukról még ugy látjuk, hogy az a 
sokat megemlegetett vallásegyenjoguság csak bonum desi-
derium, és nem befejezett tény". 

„S lia a közös iskolákat tekintjük, azt látjuk, hogy azok 
meg — kivált városokon — a germanisatió fészkei ; ime alig 
állitották fel a közös iskolákat, már kiküszöbölték belőlök 
Magyarország térképét is, és minő történelmet tanítanak ! ?" 

Hagyjuk tehát el őseink hitét, tegyünk le felekezeti -
ségünkről, „félszázad sem kell hozzá, felekezetünk minden 
magyarságával — p. o. Nyitrában — szétmállik, a katholi-
kus felekezet pedig a kezében levő borzasztó vagyonnal sza-
porodni fog, és Magyarország lesz katkolikus és német." 
Eddig tart az álomlátás prózai előadása, mihez ugyan com-
mentárt irai csaknem felesleges dolog, de hogy az irót akár 
fanatismusának, akár tudatlanságának mély álmából fel-
ébreszszük, nem fog ártani még sem a tények valóságával 
szemét megdörzsölni, talán kinyiinak szemei és ilyen laptöl-
telékfélének kiadásától meg fogja ezentúl kimélni tiszteletes 
Ballagi Mór urat. 

Az álomlátó ur szerint tehát a felekezetek egyenjogú-
sága nem épen tény, mert stb. Mi ezt a nagytiszteletü urnák 
szivesen megengedjük, csak álmában látott okait szándéko-
zunk egy kissé kiforgatni, mert ennyi absurdumot egy cso-
móban összeírva egy hamarjában még nem láttunk. Mi 
ébren vagyunk és éberségünknek ugy látszik, hogy a nt. ur 
a felekezetek egyenjogúságát abban találná fel, ha a mult 
zsinat a pápát letette volna, és valamely superintended urat 
tett volna a katholikusok fejévé, ha a jezsuitákat szám-
űzte volna, és helyökbe a különben tiszteletre méltó togátus 
urakat fogadta volna el, vagy hogy az ökörmezei uradalmat 
a kath. alapból, a minister ur protestáns atyánkfiai részére 
vásárolta volna meg, minő pompás dolog lett volna mindez ! 

Legjobban mulattatott azonban bennünket ezen álom-
ban azon állitás, hogy a mi milliárdjaink mellett még az or-
szággyűlés is százezreket szavaz meg, és hogy az elközösi-
tett iskolák katholikus közösekké változtak által. 

Csupa atyafiságos jóindulatból is résztveszünk a sze-
gény protestantismus elhagyatott állapotán, mert a mint ma-
gunk is megvizsgáltuk a dolgot, kitűnt, hogy az országgyű-
lés legközelebb is Lázár Ádám uram inditványára a nagy 
szebeni „katholikusoknak* (?) szavazott meg 16,000 frtot 
az országos segélyből, sőt azt meg bizonyára még álmában 
sem vette észre a nt. ur, hogy a protestáns fundus religionis 
és studiorum-ot cl akarják tőlök confiscálni és nekünk adni, 
hogy ugyancsak a protestáns Bibichféle alapitványt, az er-
délyi theresianumot, a protestáns suliguli forrás jövedelmét 
már teljesen a mi rendelkezésünkre bocsátották, s hogy az 
Isten és ember előtt törvényszerűen a, protestánsokat megillető 
egyetemet és annak nyomdáját valóságos ultramontán czé-
lokra akarják a katholikusoknak odadobni ; ennyi jogtiprás, 
confiscálás mellett, hogy ne mennének tönkre szegény pro-
testánsok, hogy ne valósulnának nt. ur álmai ! hogy van az, 
hogy Ballagi Mór ur, mind ezt a „contignátióból" nem látja, 
hanem a falutornyából kell a vészharangot félreverni ! 

Ami már a közösiskoláknak kitholikussá tételét illeti, 
ez a bün különösen nyomja lelkünket ! Hja, ha a nt. ur val-
lomása szerint a protestánsok ,szivesen átalakították népisko-
láikat közösekké, melyek most a germanisatió fészkei', akkor 
nekünk kell a magyar nemzetiség fentartásáról gondoskod-
nunk annyival inkább, mert Sáros, Abauj, Zemplén, Szepes 
stb. protestáns „magyar"-jaitól, kik szabad óráikat panszla-
vistikus üzelmekkel töltik, ugyan nem igen várhatjuk, hogy 
azok nemzetiségünket pártolják. De, hogy a közösiskolákra 
térjünk, hallotta-e a nt. urazt a vérig boszantó malitiát, me-
lyet a katholikusok legújabban elkövettek ? íme hallja csak ! 
A rimaszombati katholikusok 12,000, a felső-sztubnaiak 
10,000 frtot kértek a kormánytól, hogy az ott virágzó közös is-
kolákat katholikusokká változtassák és borzasztó! minden szó 
nélkül meg is kapták. Hasonló czélból adták át Marmaros-
Szigeten is a kegyesrendieknek a fentebb emiitett suliguli 
forrás jövedelmét, sőt, hogy régibb időkre menjek vissza, 
Debreczenben Tisza Kálmán elnöklete alatt a katholikusok 
a 38-ik tv. cz. ellenében elhatározták, hogy iskoláikat mind 
fenntartják felekezetieknek, és a mint tudjuk, az országban 
tényleg csak 5—6 katholikus iskola alakíttatott át közössé, a 
többi pedig mind a protestáns iskolából telt ki. Igy magam 
is belátom, hogy a protestantismusnak tönkre kell menni, és 
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az ország katholikussá lesz ismét, de álomlátó ur daczára 
mondjuk, egyúttal magyarrá is. 

Oh ! ha ez megtörténnék, ugy megérdemelné a nagyér-
demű álomlátó ur, hogy Kaifásnak hívják, habár nem is 
pontifex. De ezen gondolattól nyugodtan alhatik, mert hol a 
népet ily fanaticus módon világosítják fel, ott az „ekklézsia" 
juhait ne féltse ! • 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - es T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) Különös dolog 
minden esetre, hogy a minister az ő köriratában a felekeze-
teket oda utasitja, miszerint az iskolák kellő karba való 
hozatalának költségeit, vagy az egyes községek, vagy as 
összegyház vagyonából fedezzék. Midőn az ember ezt olvassa, 
önkénytelenül is azon kérdés tolakodik fel, váljon a minister 
ez eket irván, gondolt-e a katholika egyház szabály-, sőt 
jogellenes helyzetére, mely a saját vagyona iránti rendelke-
zés s intézkedés jogától megfosztva van ? Váljon valami belső 
szózat nem azt sugta-e neki, miszerint az egyházi alapoknak 
legnagyobb része az ő kezeiben van, következőleg ebbeli uta_ 
sitása öt magát illeti, s ö általa hajtandó végre? 

Mindezt szem előtt tartva s megfontolva, utóvégre is 
azon szomorú következtetésre jutunk, miszerint Trefort mi-
nister feltétlenül azon az állásponton áll, mely a népoktatási 
törvényt is létesité, azon törvényt, mely a felekezetnélküli 
cynismusnak bélyegét nyiltan viseli homlokán, s melynek 
czélja szemlátomást az, hogy a hitfelekezetnélküli iskolát 
nálunk meghonosítsa. Ezen ténynyel miként akarja az ő 
közvetitő és békés szellemű szándéklatait kiegyeztetni, ez 
oly talány, melynek megfejtését a jövőre kell biznunk 
Annyi bizonyos, hogy a bajnak felismerésében nem árulja" 
el a jó orvosnak éleslátását. Mert kezei közt vannak a leg-
hangosabban szóló bizonyitékok arról, hogy a népnek egészsé-
ges s becsületes észjárása emez intézményeket, melyeket a 
törvényhozás ráerőszakolni akart, határozottan visszautasítja 
Ezt ő tudja, s be is ismeri, s mégis azt hiszi, miszerint az. 
egész csak valami félreértés, s hogy őneki majd sikerülni fog 
az általános bizalmatlanságot holmi megnyugtató, egyéni é r -
zületeit s indulatát fejtegető biztatások által eloszlatni, hol-
ott minden jó indulata mellett a főbaj mindig a régi marad, 
mig az azt okozott törvény fennáll, s e törvénynek barátai 
irányadó befolyással birnak. 

Miben áll voltaképen az a félreértés ? erről utolsó czik-
kemben mondandok néhány szót. (Folyt, köv.) 

Csatád, május havában. K e r ü l e t i k o r o n a s 
é s z r e v é t e l a k e r ü l e t i k o r o n á k a t i l l e t ő l e g . A 
csanád-egyházmegyei, zsombolyai kerületnek papsága má-
jushó l - jén tartá ez évi tavaszi koronáját Grabácz községé-
ben. Miután pedig ad vocem: korona vagyis kerületi papi 
gyűlés, egy pár igénytelen észrevételt szándékozom tenni, a 
nevezett koronának csupán főbb tárgyait s azokat is csak 
rövid vonásokban fogom a t. olvasóval közölni, s aztán mind-
jár t soraim tulajdonképi czéljára térek át. 

A koronán először is felemlittetvén, hogy a kerületben 
már több eset fordult elő, midőn heterodox vallásúak halálos 
ágyukon a kath. anyaszentegyház kebelébe kivántak felvé-
tetni, miután az áttérést szabályozó, ujabb honi törvény ily 
esetről nem gondoskodott s minden tekintet nélkül legalább 

14 napot ir elő az áttérés eszközlésére, mi pedig halálos be-
tegség esetében nem alkalmazható : határozatba ment, hogy 
ily kényes esetben miheztartás kikérése végett kegyes fő-
pásztorunk ő excellentiájához felterjesztés fog intéztetni. A 
kerület köztisztelet- és szeretetnek örvendő agg nesztora, nt. 
Brassai József plébános ur ugyan felesleges dolognak mondá 
ezt, miután — úgymond — ez esetre még a régi törvény áll 
érvényben, s már a lelkipásztori okosság s a józan ész is ugy 
dictálja, hogy a haldokló akaratát, főkép, ha az a lelkis-
meretet és hitet illeti, az ember halogatás nélkül teljesitse; 
mindazonáltal, mivel már több odiosus példa mutatta, hogy 
protestáns vallású atyánkfiai e tekintetben a lelkipásztori 
okosság s a józan ész követelményeivel nem igen nagyon 
törődnek, a felterjesztés megtétele a minden eshetőségre 
való biztosítás végett szükségesnek találtatott. — Ezenkívül 
a többség által el lőn határozva, hogy püspök ő excellenti-
ája a végből kerestessék meg, mikép a megyei sehematismust 
minden évben kegyeskednék kinyomatni, mi annál köny-
nyebben leszen eszközölhető, mivel a megye most-már saját 
nyomdával bir, s különben is a sekematismusban foglalt sta-
tistikai adatokra a papságnak kellő tájékozhatás végett nem 
egy izben szüksége van. Nt. Mikosevits Alajos, kisoroszini 
lelkész ur tudomásul adá a gyűlésnek, hogy báró Sina 
ő excellentiája mint egyházi kegyúr lelkészi fizetését ad 
personam évi 300 forinttal megjavitani kegyeskedett, mit a 
végből kivánt a gyűléssel közölni, mivel ezentúl az egyház-
megyei elaggott papok nyugdij-alapjába befizetendő évi 
aránylagos járulékát felemelkedett fizetéséhez mérten óhajtja 
magának kiszabatni. Mind a jótékonyságáról országszerte 
magasztalt báró ő excellentiájának nagylelkű intézkedése, 
mind a lelkész ur dicséretes eljárása hálával s köztetszéssel 
fogadtatott. — Végül az újonnan kinevezett derék kisőszi 
plébános, nt. Bosen Bál ur, lőn a kerület buzgó esperese, ft . 
Nuszbaum Jakab ur által kerületi paptársainak szivböl fa -
kadó meleg szavakkal bemutatva. Mint az érdemes esperes 
ur kijelenté, Rosen ur uj plébániáján egy püspökhöz méltó 
fogadtatásban részesült, mihez csak azon őszinte óhajunkat 
adjuk : vajha a plébános ur mindig oly örömet leljen hívei-
ben, mint amily lelkesült örömmel fogadták őt hivei, midőn 
plébániájára jött. 

Áttérek immár soraim tulajdonképi czéljára, egy pár 
igénytelen észrevételt akarván koczkáztatni a papi kerületi 
gyűlések ezidőszerinti teendőit illetőleg. 

Mennyire én tapasztaltam, a papságnak úgynevezett 
tavaszi ós őszi koronái, vagyis kerületi gyűlései mostanság 
nem igen szoktak valami igen érdekes, vagy nagyobb fon-
tosságú kérdések felett ex offo tanácskozni s tanácskozásaik 
eredményét, irásba foglalva, a főt. püspöki hatósághoz ke-
gyes tovább intézkedés végett felterjeszteni. Ez ugyan jó 
mértékben csökkenti e gyűléseknek, különben a papságra, a 
hívekre s a közegyházx-a is üdvös befolyását, s talán czéluk-
feltételezte fontosságát ; mindazáltal csekély jelentős égüek-
nek vagy épen feleslegeseknek nem lehet azokat mondani. Hi-
szen testvéri tanácskozás és kölcsönös eszmecsere képezi az 
ily gyűléseknek természetes czélját ; s ha a szorosan vett 
tanácskozás, vagy gyűlés folyamában valamely jelentősb 
tárgy nem is kerülne szőnyegre, oly tárgy t. i., mely külö-
nösen a kerületet vagy az egyházmegyét illeti, a gyűlés után 
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az ilyesmi még sem fog egészen mellőztetni. Hol ez, hol az a 
paptárs érintvén egy oly tárgyat vagy felvetvén oly kérdést, 
mely általános figyelmet kelt, melyhez valamennyien élénk 
lészvéttel hozzászólnak, s mely olykor épen jelentőségénél 
fogva hevesebb jeleneteket is előidéz, de mindig azt ered-
ményezi, hogy többek nézete tisztult, sőt egyik-másik tekin-
tetben a jelenlevők mindnyájan tanultak. E szempontból 
tekintve tehát a kerületi gyűlések eredményét, azok hasznos 
voltát tagadni nem lehet. (Folyt, köv.) 

fíóma. D a m a s g r ó f n a k ü d v ö z l ő b e s z é d e ő 
s z e n t s é g é n e k n e v e n a p j á n , s az erre adott válasz 
annyi feltűnést okozott Europaszerte, hogy sietünk minda-
kettőt főbb részleteikben közölni. 

Előrebocsátjuk, hogy Damas gróf mint azon franczia 
zarándokoknak szónoka beszélt, kik f. h. 5-én, mint V. sz. 
Pius pápa napján, mely napon ö szentsége nevenapját tartja, 
ez okból a Vatikánban tisztelkedtek, s kik közül legtöbben 
a liberális lapok álbireinek alapján azt gondolták, hogy a 
pápa hálószobájában fogadaudja őket, gyengén, betegen, 
törötten, talán az ágyban. Képzelhetni tehát, mekkora s 
mily kedves vala meglepetésök, midőn azt haliák, hogy ő 
szentsége könyvtárában fogadaudja őket, s midőn oda be-
lépve, a pápát Íróasztala mellett látták ülni, mosolygó arcz-
czal, mint egy szerető apa, ki kedves gyermekeit várja. 

A zarándokok körülbelül hatvanan lehettek, nem szá-
mitva azokat, kik ámbár állandóan Rómában laknak, mégis 
ezen alkalommal messzünnen idesietett honfitársaikhoz csat-
lakoztak, hogy ismét egyszer szinről szilire láthassák a 
szentatyát. Nők ez alkalommal nem bocsáttattak kihall-
gatásra. 

Beszédében Damas gróf az épen most szentté avatandó, 
franczia születésű Labre Benedek példájából indult ki (1. a 
„Rel." 16. s 17. sz.), mint a kinek életleirásában azt olvas-
suk, hogy e szent férfi templomról templomra jár t , s min-
denütt az egyház- s annak látható fejének üdveért s jóllé-
teért imádkozott, mig végre Rómába zarándokolván a Va-
tikán küszöbén adta ki lelkét. 

„Mi is bejárjuk" — folytatá a gróf — „Krisztus 
Urunknak s a bold. Szűznek templomait, hogy az Egyház-
ért s Francziaországért imádkozzunk ; azon egyházért, mely 
a hitnek egyességében él csalatkozhatlan látható fejével, s 
azon Francziaországért, mely jelenleg lealázva van; mert 
Atyjának megaláztatását megakadályozni elmulasztá". 

„Sziveink már régen tiltakoztak ez ellen, s tiltakozni 
fognak mindig, naponta növekvő erélylyel azon merényletek 
ellen, melyek miatt Atyánk kénytelen mély fájdalommal 
szemlélni, mint szenvednek leghivebb fiai, s melyek, miután 
börtönbe tasziták, még e börtönben is elhagyatottá teszik őt. 

„Mi is tudunk majd szenvedni, szentatyánk. Hallottuk 
midőn szomorúan s mégis egyúttal vigasztalólag is felsóhaj-
toztál : „A kormányok elhagynak, hanem a nép, plebs Chri-
stiana, az igazi keresztény nép hű marad hozzám !" — Mi is 
tartozunk e néphez ; s ha mindjárt imádkozva vérünket is 
kellene ontani, mégis határozottan azt akarjuk, hogy a kor-
mányok ismét térjenek vissza igazi közös fejökhez, Krisz-
tushoz; azt akarjuk, hogy Francziaország ismét hallassa első 
királyának emez erélyes szavát : „Ah ! ha én ott lettem 

volna az én frank katonáimmal !" E szó, ez küldeté-
sünknek s leendő üdvünknek titkos kulcsa." 

„Igen, ha Francziaország itt lett volna, akkor Rómát 
nem meri bántani senki. Ha Francziaország itt lett volna, 
akkor Rómában most is csak egy király van, s mi nem len-
nénk kénytelenek közös Atyánkat a börtönben felkeresni. 
Ha Francziaország itt akart volna lenni, akkor még ma is 
Francziaország lenne, s IX. Pius hathatós segitséget találna 
Krisztusnak napjainkban legvészesebb ellensége, a forrada-
lom elleni küzdelmeiben, valamint dicsőült védszentje hős 
szivet s bátor kardot talált az akkori idők legnagyobb ve-
szedelme, a mohamedanismus ellen." 

„Bennünket a mi ajtatos zarándoklatainkban csak egy 
szándék, egy kívánság vezérel, s ez az : visszaadni hazánk-
nak az ő küldetését, vissza az egyháznak legidősb leányát 
vissza a p4pának az ő védnökét." 

„Templomról templomra j á runk , imádkozva Jézus 
szent szivéhez, s szeplőtelen szent anyjához, hogy örvendez-
tessék meg ezzel a keresztény sziveket. Mindnyájan őszintén 
s forrón szeretünk Szentatyánk ! s ha igaz is, hogy az 
atyák közül Te vagy az, a kinek a legtöbb s a legkínosabb 
megpróbáltatáson kell keresztül mennie, ugy nem kevésbé 
igaz az is, hogy Te vagy az, kit fiai leginkább' szeretnek, 
íme velünk egyesülnek mindnyájan szivben és lélekben, hogy 
hódolatukat, él töket tegyék le lábaidhoz". 

„Áld meg gyermekeidet, Szentatyánk, áld meg szegény 
országunkat, áld meg békés kereszthadunkat, s megerősödve 
ezen szent áldás által, biztosak vagyunk benne, hogy győzni 
is fogunk. Maria Auxilium Christianornm szerzé meg a dia-
dalt hű szolgájának, V. Piusnak, Maria Immaculata sem 
fogja elhagyni az ö buzgó tisztelőjét, IX. Piust ; — éljen 
IX. Pius !" 

f 

„Éljen IX. Pius," haugoztaták lelkesülten a körülállók 
mindaddig, mignem a szentatya megszólalt. Valamint Da-
mas grófnak hangja, midőn ezen époly szép mint erélyes fel-
iratot olvasá, nem egyszer erősen reszketett a belső megin-
dulástól, ugy ö szentsége is, legott adott válaszában, néhány 
perczig azon megilletődéssel küzdött, melyet a fiúi szeretet 
ezen nemes nyilatkozata benne okozott. Csakhamar azonban 
erőt vévén magán, szokott csengő hangján folytatá beszédét, 
melynek főbb pontjaii legközelebb hozandjuk. 

München. L u t h e r és D ö l l i n g e r , e két név 
fogialkoztatá május 5-én ama 120 ókatholikust, k ikaKepp-
ler-féle sörházban „kerületi gyűlést" tartottak. Nevezetesen 
azon kérdés képezé a meglehetősen ingerült discussiónak tár -
gyát : mi az oka, hogy a sötét középkorban Luther fellépését 
sokkal nagyobb siker koronázta, mint ma Döllingerét ? E 
kérdést több szónok iparkodott megfejteni, azonban testimo-
nia non erant convenientia. Huber a reformatio gyorsabb hala-
dásának okát abban találta, hogy akkor a világi fejedelmek-
nek érdeke nagyon előmozdittatott Luther tanai által s 
hogy akkor még a máglya uralkodott, melylyel a protes-
tantizáló főurak alattvalóikat Luther s Kálvin nézeteinek 
helyességéről meggyőzték. Látnivaló, hogy Huber minden 
ókatholikussága mellett ez egyszer eltalálta az igazat, ám-
bár a privilegiált „tudósok" ezért aligha megdicsérik őt ; 
mert tudnivaló dolog, hogy „a római corruptio", „az igazság-
nak ellentállhatlan ereje", „a germanismusnak felébredése" 
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sat. ezek azon szólamok, melyek ezen ügy körül kivatalos 
használatban vannak. 

Ha egyébiránt Huber János uron ez egyszer erőt vett 
az igazság, ugy ennek magyarázatául némileg az szolgáljon, 
hogy a máglyának emlegetése alighanem azon titkos kivá-
nata folytán történt : „vajha e dicső intézmény még manap 
is divnék, akkor legalább némi reményem lehetne, hogy 
maholnap Friedrich kollegámat is megégetik, s akkor én 
lennék délnémetországi ókath. püspök vagy superintendens;" 
— mert, hogy e két ur közt ilyféle viszony létezik, az nyilt 
titok Münchenben. 

A többiben Huber igen sötét sziliekben látja az óka-
tholicismusnak jövőjét. „Valljuk be őszintén" — mondá — 
„miszerint nincs okunk, a megkezdett műnek sikerdus be-
végzését remélhetni." E közben azzal vigasztalja magát, 
hogy a történet majd elismerendi, hogy kik voltak ők ; mire 
nézve viszont mi azzal vigasztalhatjuk, miszerint már most 
is ismerjük. 

Wülffen és Friedrich, kik utána beszéltek, természe-
tesen ellentmondtak neki, azt állitván, miszerint a reforma-
tio is csak nagyon lassan haladt. A bonni értekezésre vonat-
kozólag azt jegyzi meg Friedrich, hogy a püspökválasztás 
határnapjául junius 4-e tüzetett ki. Tagadja, hogy mint 
egyes ,ultramontán' lapok hirül hozták, az ókatholikusok 
közt meghasonlás támadt volna a felett, váljon synodusnak 
neveztessék s tartassék-e az összejövetel, vagy congressus-
nak ; de egyúttal eléggé jellemzően azt teszi hozzá, hogy ha 
a végleges határozat a congressus mellett dőlne el, akkor ő 
visszavonul. Haszler legujabbi „hitküldéri" utazásairól tesz 
jelentést, azt vette észre, hogy egyes vidékeken főleg az 
asszonyok nagyon lelkesülnek az ókatholicismus mellett. 
Nem érti, kogy tud Huber az ókatholicismus jövője iránt 
kétségbe esni. Midőn azonbau ezt ezáfolgatni akarná, néhány 
oly szarvas történelmi hibát követ el, hogy az egész frc-
quentia nevetni kezdett, a miért is aztán akként akart ma-
gán segiteni, hogy a pápát gyalázni kezdé, mint a ki szerinte 
oly pásztor, ki juhainak nem javát, hanem gyapját (nicht 
das Wohl, sondern die Wolle) 'kivánja sat. sat. Látván te-
hát az értekezlet, miszerint a szónokok már kifogytak a 
félig meddig okos szóból, áttért a napi rendre, azaz tekin-
tetbe vévén, hogy sörházban ülésez, oly „tárgyalások"-koz 
fogott, melyek ott bizony jobban helyen voltak, s a vendég-
lősnek is nagyobb hasznot s örömet okoztak, mint a Luther s 
Döllinger feletti, mélyeszü értekezések. 

Amerika. A k a t h o l i k u s h i t é l e t n e k f e l v i -
r á g z á s á r ó l csak örvendetes kireket közölnek a lapok, 
amelyeknek közléseiből azt is tanuljuk, miszerint e felvirág-
zásnak nem épen utolsó oka a katholikus társulatoknak 
mindinkábbi terjedése s megerősödése. E társulatok közül a 
legelterjedtebb s ennél fogva legbefolyásosabb is a ,Catholic 
Union1, melyről a Baltimoreban megjelenő „Katholische 
Volksztg" a következőket irja : 

Körülbelöl egy esztendeje azt jelentettük, miszerint 
New-York s New-Orleans városaiban nagy katkolikus egy-
let alapíttatott, melynek czélját a szentatyának segélyezése, 
s a katholikus hitéletnek mindenképeni előmozditása képezi. 
Az egyleti tagoknak száma már több ezerre rug, mely leg-
újabban ismét azáltal tett egy nevezetes lépést előre, hogy 

az egylet New-Yerseyben honosíttatván meg, e vidéknek 
majdnem minden egyes plébániájában máris számos tagot 
számlál. Az egyletnek elnöke nem régen körlevelet bocsá-
tott ki, melyben annak czéljáról, feladatáról s szervezetéről 
értekezik; s melyből azt tanuljuk, hogy az egyletnek fő-
czélja az, hogy az Istennek s anyaszentegyházának dicsősé-
gét a mennyire tőle telik előmozditsa, s pedig mindenekelőtt 
az által, hogy tagjaiban az ezekérti buzgalmat gondosan 
éleszsze s ápolja, mi viszont áz által történik, hogy a tagok 
gyakran élnek a szentségekkel, hétköznapon is hallgatnak 
szent misét, a szentatya szándékának teljesüléseért imád-
koznak, a katholikus iskolákat, a jövőnek eme szent zálo-
gait, valamint a jóirányu katholikus sajtót támogatják, s 
époly buzgón s minden becsületes eszközzel a rosz, egyház-
ellenes s vallástalan sajtó ellen küzdenek. Továbbá arra is 
figyelmeztetnek a tagok, iparkodjanak hitrokonaikat a t i t-
kos társulatok békóiból kiszabadítani, s törekedjenek, ameny-
nyire csak lehet a mérsékletességi s jótékonysági egyleteket 
előmozdítani. A new-yerseyi fiókegylet újévkor táviratilag 
üdvözölte a szentatyát, akitől aztán ugyanez uton a legszí-
vélyesebb, megköszönő választ nyerte. 

Egy másik fényes bizonyítékát azon erős katholikus 
öntudatnak, mely amerikai kitrokonainkat jellemzi azon 
nagyszerű meetingben látjuk, melyet a német katholikusok 
márczius 25-én Philadelphia városában tartottak, kogy a 
német-birodalmi kormánynak igazságtalan, erőszakos eljá-
rása, s különösen a szerzetes rendek üldözése ellen tiltakoz-
zanak. A legnagyobb terem, mely az amerikai Egyesült 
Államokban létezik, a philadephiai Academy of Music zsúfo-
lásig megtelt, s a német s amerikai szinek felett a pápai 
zászló lengett, azon felirattal : Pius Nonus Pontifex Maxi-
mus. A tárgyalások legnagyobbrészt német nyelven folytak. 
Számos lelkes beszéd után következtek a határozatok, me-
lyek a német püspöki karnak, de a német papságnak s a 
kiveknek is rokonszenvet szavaztak, mint a kik hőslelkü 
pápánk példáját követve, készebbek véröket is ontani, sem-
hogy az állam omnipotentiájának s a protestáns intolerantiá-
nak oltárán áldoznának. A jelenlevők, miután az egyik jelen 
volt püspök áldását adta volna rájok, emelkedett hangulat-
ban oszoltak szét, magokkal vivén eme nevezetes gyűlésnek 
szivemelő s buzditó emlékét. 

VEGYESEK. 
= Pályázat . Készíttessék oly mű, mely a 

magyar katholikus egyházi szónoklat történelmét 
a kereszténységnek Magyarországba behozatalától 
fogva a legújabb időkig itészetileg ugy tárgyalja, 
líogy az az egyházi szónoklatnak a nemzeti műve-
lődésre való befolyását is figyelemmel kisérje s 
kellőleg méltányolja. A legjobb műnek jutalma a 
Horváthféle alapitvány értelmében 800 forint. A 
pályaművek, melyek részletes tárgymutatóval is 
legyenek ellátva, lapszámozva, fűzve, a szerző nevét 
rejtő jelmondatos levél kíséretében legkésőbben 
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1874. deczember 31-ig, melyen tul nem fogadtatnak 
el, a m. kir. tudomány-egyetem hittankari dékánsá-
gához intézendők. 

Kelt Budapesten a hittudományi kar 1873. 
május 2-án tartott rendes üléséből. 

Dr. Bita Dezső d ékán . 

— A következő jelentésnek közlésére kérettünk fel : 
„A pécsi növendékpapság sz. Pálról nevezett magyar 

egyb. irodalmi iskolája Hahn-Hahn Ida grófnő, „Peregrin" 
czimü jeles regényének lapunkban is jelzett fordítását, a 
beérkezett előfizetők csekély száma miatt igért időben nem 
adhatja ki ; azonban legyen szabad reményleni, hogy a va-
lódi szépirodalom nemeskeblü pártfogói lehetővé teendik e 
jeles mü megjelenését. Előfizetési ára a 3 kötetnek három 
(3) forint. Azon esetre, ha a dolgozat ki nem adathatnék a 
t. előfizetőknek netán beküldött pénzök tisztelettel vissza-
küldetik." 

— A „Kath. Reform" 6. számában ezeket olvassuk : „A 
pozsonyi ultramontán ,Katholik1 és utána a ,Religio1 ráfog-
ták a sweiczi ókath. ölteni plébánosra, Herzogra, hogy ő 
azon Herzog nevezetű, s magyarországi születésű pap, ki a 
győri egyházmegyéből erkölcstelen, viselete miatt elkülde-
tett. Többször volt már alkalmunk kimutatni, hogy azultra-
montanismus mennyire szereti a hazugság, a rágalom esz-
közeit. íme ismételten. Az ultramontán sajtó azért emlegeti 
minduntalan ,korrekt kath. becsületességét', hogy olvasói-
nak pia fidesét, impia fraude, könyebben lépre keríthesse !" 

„O sanctas gentes ! . . . . " 
Tehát summa summarum : „ráfogás, hazugság, rága-

lom, impia fraus és lépre kerités", ez az, a miről vádolta-
tunk. Es geht nichts über die Eleganz des Ausdrucks ! Le 
style c'est l'homme. 

Egyébiránt, mennyire van a „Kath. Reform" ezen, 
ókatholikus buzgalmának nyomása alatt irt sorai által be-
bizonyitva, hogy mi az ő Herzog-ja ellen mindezeket elkö-
vettük, azt a szives olvasónak Ítéletére bizzuk. 

— Mintha bizony olyan nagyon restelnők, hahogy 
ez a dominus Herzog nem volna épen magyar ! Sőt, nagy 
örömmel hirdetnők, ha az ellenkező hitelesen bizonyittatnék 
be nekünk. 

Addig pedig a „Kath. Reform" eme hőn pártolt véden-
czének jellemzésére itt közöljük ama másodizbeni monito-
riumnak szövegét, melyet Lachat püspök már aprilhó 15-én 
intézett hozzá : 

„Herzog Eduard urnák, papnak, Ölten városában. Tisz-
telendőséged ! Első idézetemre adott válaszával nem oldott 
fel kötelességem alól. Bármily fárasztó legyen is az, mindig 
szivesen teljesitem. Ennélfogva tehát másodizben is idézem 
önt, s a papi engedelmesség alapján a megjelenést hagyom 
meg önnek." 

„Egyúttal pedig figyelmeztetem : 1-ör, hogy ön a mult 
ősz óta a baseli püspöki megyében felfüggesztve van; 2-or, 
hogy ön, miután papi ténykedéseit in contemtum censurae 
latae tudva s akarva folytatta, ezenfelül még irregularis is ; 
3-or, hogy önnek Oltenbani működése merő betolakodás, 
minthogy az ottani plébánia sem canonszerüleg meg nem 
ürült, sem annak törvényes adományozója önt nem válasz-
totta meg ; 4-er, hogy ön ennélfogva excommunicatio latae 
sententiae alatt áll, melyet én, makacskodása esetében kény-
telen leszek, névszerint is kimondani önre : 5-ör, hogy mind-
ezek oly egyházjogi elvek, melyek már a vatikáni zsinat előtt 

is fenállottak, következőleg ön által még az ezen zsinat elleni 
oppositio álláspontjából sem vonhatók kétségbe, melyre eléggé 
sajnosan helyezkedett ; 6-or, hogy ön, a római katkolika egy-
házbóli kilépésének nyilvános köztudomásra hozatala által 
maga magát helyezte az egyházi közösségen kivül, mi jelen-
leg, miután megyémbe visszatért, részemről is megfelelő lé-
péseket szükségesekké tesz." 

„Mindezek felől határozottan kivánok önnel beszélni, 
s pedig még ezen hét folytában, bárhol legyek is. Tartózko-
dásom helyét a nyilvános lapokból tudhatja meg. Mély atyai 
fájdalommal; Solothurnban 1873. apr. 15-én, törvényes püs-
pöke és főpásztora f Eugen, baseli püspök." 

— Azon derék companiának egyik tagja, a melyből a 
német ókatholikusok kerültek ki, Piehler, ki néhány év előtt 
— a „Kath. Reform" engedelmével — ama nagyszerű könyv-
lopásokat követte el a sz. pétervári császári könyvtárban, 
melyek miatt aztán Szibériába deportáltatott ; jelenleg a 
czár kegye által a kényszermunka alól felmentetvén, To-
bolskban, a helyhatósági irodában mint irnok dolgozik. íme 
szintén egyik áldozata ama bizonyos ,,impia fraus"-nak, 
ugy mint az a szegény Herzog ! 

— Egy ókatholikusnak különös haláláról értesítenek a 
svajczi lapok Luzernbői. Bueler, államtanácsos, néhány hét-
tel ezelőtt egy ókatholikus gyűlésben ezeket mondta : „Ör-
vendetes újságot mondok önöknek, uraim ! a solothurni püs-
pök april 14-kén tétetik ki lakásából", s ime ugyan-e nap, 
april 14-kének reggelén, Bueler tanácsost vitték ki házá-
ból, — mint halottat. 

— Nem épen nagyon hizelgő az ókatholicismusra nézve 
a következő sem. A szent-galleni kormánynak egyik taná-
csosát, Bislint, az ottani lapok ultramontanismusról vádolták, 
mivelhogy az „ókatholikus" üzelmekben részt venni vona-
kodott. Ennek ellenében aztán az ottani ,Tagblatt'-ban „fér-
fias hitvallomást" tett közre, mely következőleg hangzik : 

„Igaz, hogy a katholika egyházhozi tartozásom immár 
csak abban áll, hogy katholikus keresztlevelem vau, mert a 
többiben egészen a protestáns reformerek álláspontján állok, 
azt tartván, kogy minden igazán liberális s gondolkozó ka-
tholikusnak vallási elvek s törekvések dolgában ezen pro-
testáns reformerekkel egyetérteni kell. Az ókatholikus moz-
galomnak kimenetele, tekintve annak vallási s egyházi czél-
zatait, csak ez lehet : vagy kiválnak az „ókatholikusok" a 
katholikus pápa-egyházból, vagy egész mozgalmuk sem-
mivé lesz." 

— Tisztelt barátunk s munkatársunk, Dr. Bartha 
Tamás hittanár urnák, olvasóink előtt előnyösen ismert 
tollából igen érdekes s korszerű röpirat van sajtó alatt, 
melyből mai első czikkünk néhány rövidebb részletet közöl. 
El nem mulasztandjuk a t. közönséget a maga idején e be-
cses munkának megjelenésére figyelmeztetni. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg . . . . 25 ft. s 1 db. es. k. arany 
Szekeres János rozsnyói kanonok küld svajczi üldözött 

paptársai javára 5 f t . 
Szerkesztői üzenetek. 

Pécsre : Nom tartozunk a maeyar királyi postának feltétlen tisz-
telői közé ; de azért ne szidjuk azt ott is, hol nem vétkezett. Kegyednek 
küldeménye egészen rendesen érkezett hozzánk, s általunk egész terje-
delmében közöltetett is ; 1. „Religio1', 23. sz. Í t3 . 1. Ne gyanakodjunk 
tehát a postára, hanem verjük mellünket mondván : ,,mea culpa, nem 
olvasom a „Seligió^-t." 

V. I. Bocsánatot kérek, az illető' értesítés térhiány miatt ismé-
telten kiszorult. , 

Csatádra s Alsó-Szölnökre ügyrokoni köszönetemet. 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, május 17. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Politikai természetü-e a kőmüvesség ? 
— A magyar nyelv és a theologia az egyetemen. — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Politikai természetü-e a kőmüvesség? 
Mutatvány dr. Hartha Tamásnak nemsokára megjele-

nendő „A Szabadkőművesség" czimü röpiratából. 
II. 

Akár német, akár olasz, akár franczia eredetű 
a hazánkba plántált szabadkőművesség, ennek sem 
lehet más természete, hiszen csak egy kőmüvesség 
van a föld hátán, s végczélja saját állitása szerint 
egy és ugyanaz. Azon kérdésre, váljon távol ma-
r.idnak-e a magyar kőművesek a politikai tértől? 
elég egyetlen példát hoznunk fel. Folyó év február 
27-dikén, mint tudjuk, Irányi Dániel határozati 
javaslatát az országgyűlés pártkülönbség nélkül 
szótöbbséggel elfogadta. 

Miképen történhetett ez ? miről még a „Pesti 
Napló" is igy ir márczius 2-iki számában : „Irányi 
határozati javaslatának elfogadása liberális körök-
ben sem okozott kellő megelégedést. Oly nagy elvi 
dolgok mint a polgári házasság és a vallás-szabad-
ság ügye valóban megérdemelték volna a tüzetes 
principialis tárgyalást. Nem telik abban nagy örö-
münk, midőn ily fontos reformkérdések mintegy 
esetleg minden rendszer nélkül dobatnak a discus-
sióba." Hát hol kell keresnünk az ily események 
titkos rugóit V Tizenkét nappal előbb jelent meg az 
e pontra adandó felvilágosítás egy Budapesten meg-
jelenő kőmüvesi haviközlöny vezérczikkében. 

A „Szabadkőmüvesi Figyelő" szerkesztője 
ugyanis, Hollós László, a magyar Oriens titkára, 
18-ik fokú skót ritusu szabadkőműves, e lap 3. szá-
mában, febr. 15-dikén „Korkérdéseink" czim alatt 
igy ir : 

„Mint szabadkőművesek mély és őszinte fáj-

dalmat kell, hogy érezztink, midőn még mindig ott 
látjuk államintézetünkben azon számos középkori 
sajnos reliquiát, mely a nemzettest lábain béklyó 
gyanánt csüng, a lelkismereti szabadságot kufár 
kezekben lekötve tartja, és a családi boldogság él-
vezését vallási külsőségektől teszi függővé. 

Mi nem csupán a templomban dolgozunk, de 
sokkal többet, mert folytonosan azon kivül. Vé$e-
gessük tehát a korkérdések kődarabjait a templo-
mon kivül, társadalmi körben. 

Teremtsünk élénken nyilvánuló közvéleményt 
mind e kérdések iránt. ,A szabadkőművesség tár-
sadalmunk fejlődésének előmozdítására hivatva van 
(ugyan) befolyni', irja Mátyus Arisztid, az itteni 
skót ritusu 33-as szövetségtanács ezidei alelnöke 
(Szabadkőmüvesi Figyelő. 1873. 1. sz.), ,de nem 
nyúlhat bele a nap folyó eseményeibe, ő a jövőt 
késziti elő', mondja Pulszky, symbolikus ritusu 
nagymester (Der Zirkel. 1871. 13. sz.) 

Azon tisztelt testvéreink pedig, kik tagjai a 
magyar parlamentnek (s ezek száma tekintélyes), 
álljanak a mozgalom élére, egyesüljenek pártkü-
lönbség nélkül, dolgozzanak ki közakarattal és 
megegyezéssel oly törvényjavaslatokat, melyek hű 
kifejezői legyenek az emberiségi, lelkismereti és 
kulturigényeknek ; terjeszszék be azokat együttesen 
a képviselőházhoz, szorgalmazzák azok felvételét 
és napi rendre tűzését minden nap ; teremtsenek 
viszhangot a sajtóban s ezek általa társas életben." 

rr 

Őszintébbek és nyiltabbak már nem is lehet-
nének kőműveseink. Ne foglalkozzunk jelenleg a 
magyar Oriens titkárának fájdalmával, melyet 
„azon számos középkori sajnos reliquia" miatt érez,» 
melynek nevelését és kiképeztetését is köszöni; mely 
a „lelkismereti szabadságot" tizennyolczszáz év alatt 
megalkotá, melyet a kőmüvesség másfél század óta, 
ahol csak uralomra vergődhetik, bilincsekbe ver és 
semmivé tesz ; és mely a „családi boldogságot" az 
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egyed felemelése és a házasság szentsége általlétre-
hozá, s annak „élvezését" megtisztitá és megneme-
sité. Ne bíráljuk a magyar kőművesek nagymeste-
rének kétszínű nyilatkozatát, hogy a szabadkőmű-
vesség „nem nyúlhat bele a nap folyó eseményeibe;" 
midőn pedig „a társadalom fejlődésének előmozdí-
tására befolyni hivatva van", és „nem csupán a 
templomban dolgozik, de sokkal többet, mert foly-
tonosan azon kivül." Ezen és hasonló hivatalos 
ámítások czáfolatával most ne bibelődjünk, hanem 
elégedjünk meg Hollós László azon őszinte vallo-
másával, hogy a magyar szabadkőművesek „a tár-
sadalmi körben" épen ugy szokták „vésegetni a 
korkérdések kődarabjait," mint más országok kő-
művesei; sőt mi több, magában ,a „magyar parla-
mentben" is „tekintélyes számú testvérek" szere-
pelnek, kik egyes körülmények között „a mozgalom 
élére állanak, pártkülönbség nélkül egyesülnek, 
közakarattal és megegyezéssel dolgoznak ki tör-
vényjavaslatokat, azokat együttesen terjesztik be a 
képviselőházhoz, fölvételöket és napi rendre tüzésö-
ket szorgalmazzák." 

Ki tehát az, ki még ezen tények és adatok lát-
tára is kétségbe bírja vonni, hogy a szabadkőmű-
vesség nem kevésbé tevékeny a politika mezején, a 
társadalmi körben, mint a vallás terén? A ki dél-
ben szándékosan hunyja be szemeit a nap fénye 
előtt, az magán kivül mást nem okozhat, bogy nem 
lát. Kimutatta a római szentszék a kőmüvesség 
vallási, politikai és társadalmi működését, vagyis 
anyai gondossággal figyelmeztette a kereszténysé-
get arra, hogy a szabadkőművesek politikával is 
épen ugy foglalkoznak, mint egyházi ügyekkel. 
Sőt még többet is tett az egyház. Nemcsak egysze-
rűen konstatálta, hogy a szabadkőművesség teen-
dője kettős, hanem egyszersmind megismertette a 
világgal a titkos társulatok gonosz természetét szel-
lemét, irányát, törekvéseit és czélját. 

Ezzel kapcsolatban a kezdődő baj meggátlá-
sára a királyok segélyét is kikérte ; sőt a pápák a 
katholikus fejedelmek kötelességérzetére is hivat-
koztak. Azonban fájdalom, az államok tulajdon 
kárára, a pápák felszólításai siker nélkül marad-
tak. A római szentszék nem tehet magának szemre-
hányást, mintha e ragálynak azonnal keletkeztekor 
erősen ellene nem szegült volna; a fejedelmek azon-
ban és kormányok e tekintetben igen sokat mulasz-
tottak. Sőt mi több, a titkos társulatok részben a 
kormányok védelme alatt és pártfogása mellett 
folytaták földalatti munkájokat, mig végre a nagy 

franczia foi'radalomban kiléptek üregeikből a tiszta 
napvilágra, és az 1789-diki elvekben vagyis az úgy-
nevezett „általános emberi jogokban," melyeket VI. 
Pius pápa 1791-diki brevéjében „a vallással és tár-
sadalommal ellenkező jogoknak" nevez, a világ 
számára törvényeket diktáltak. 

Most testesült meg a nagy indifferentismus, 
mostantól kezdte egyik ország a másik után lobo-
gójára irni a szabadság, egyenlőség, testvériség ha-
zug szólamát, kivált a lelkismeret-szabadságnak 
mindent felforgató, minden tekintélyt lerontó s jo-
got tipró kőműves elvét. (Der Papst und die moder-
nen Ideen. 18G6. IV. Heft). 

A kőműves elvektől elszédített kormányok 
nem engedék meg, hogy a fejedelmek hitelt adjanak 
az egyház óvó, intő szavainak. Azért sóhajt fel 
szentatyánk 1865-diki allocutiójában : „Oh bárcsak 
hallgattak volna a fejedelmek elődeink szavára; 
bizonyára nem siratták volna meg atyáikkal azon 
sok lázadást, azt a sok háborút, mely egész Euró-
pát lángokba boritá!" 

Hát talán a trónok felforgatására is törekednek 
a szabadkőművesek ? 

A kőmüvesség természetét és végczélját ismer-
jük. Tudjuk azt is, hogy a vén szabadkőművesség 
1786-ban egybeolvadt a Weishaupt által alapított 
„felvilágosultak" társulatával, melynek czélja „az 
oltárok és trónok lerontása" vala. Mindezt pedig 
legjobban tudja a római szentszék. Ezért mondá 
VII. Pius 1821-iki „Ecclesiam" czimü bullájában : 
„E szentszék már régóta hangoztatja szavát a tit-
kos társulatok ellen és feltárta nemcsak egyházel-
lenes, hanem államveszélyes terveit is." Alább pe-
dig: „A szabadkőművesség azt tanitja, hogy fellá-
zadni, és a királyokat s fejedelmeket, kiket közön-
ségesen zsarnokoknak hivnak, trónjaikról elűzni 
szabad." 

XII. Leo 1825-diki „Quo graviora" kezdetű 
constitutiójában ez érdemben igy szól : „A könyvek 
és statutumok, melyekben terveiket s czéljaikat ki-
fejtik, világosan bizonyitják, hogy ő tőlök ered ki 
mindaz, a mivel a törvényes fejedelemségeket meg-
dönteni s az egyházat alapostul eltörülni akarják." 
Később a fejedelmekhez fordulván álli t ja: „A sza-
badkőművesek nemcsak a vallásnak, hanem a ti 
hatalmatoknak is ellenségeik. Mind a kettőt meg-
támadják, mindkettőt teljesen romba dönteni ipar-
kodnak. Mert ha rajtok állana, kétségkívül sem a 
vallást, sem a királyi hatalmat nem tűrnék meg a 
földön." 
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Ugyaiiily hangon beszél XVI. Gergely „Mi-
rari" encyclicájában és IX. Pius 1865-iki okmá-
nyában. 

De szakitsuk ketté e fonalat. Bluntsclili felderí-
tései épen ugy, mint a magyar Oriens titkárának 
világos nyilatkozata napnál fényesebben igazolják, 
hogy a szabadkőművesség mind „a társadalmi kör-
ben," mind „a sajtóban", mind „a képviselőházak-
ban vésegeti a korkérdések kődarabjait," vagy is a 
politikában épen ugy működik, mint a vallási téren. 
Hogy mily szellemben politizálnak a szabadkőmű-
vesek, erre a pápák az egész világ előtt feleltek, és 
pedig ismételve. 

Rágalmazza-e a szentszék a szabadkőművessé-
get?, e kérdésre válaszul a jelen porosz képviselő-
házban felolvasá Chlapowski a „Neue Preussische 
Zeitung"-ból e szavakat: „A mire nekünk töreked-
nünk kell, az egy inyünk szerinti pápa. — Az egy-
házban létesített forradalom a forradalom állan-
dósítása, ez a koronák és a dynastiák szükségképen 
bekövetkező bukása." (Egri egyh. közlöny 1873. 
6. sz.) Továbbá néhány év előtt a római rendőrség 
a titkos társulatok levelezéseiből számos iratot fe-
dezett fel. Többi közt a Carbonari-egylet titkos 
utasítása igy hangzik: „A forradalom csupán azon 
egy feltétel alatt lehetséges, lia a pápaság megdön-
tetik. A külföldi összeesküvések, a franczia forra-
dalmak, csupán alárendelt eredményekre vezetnek 
a meddig csak Róma fennáll. Szükséges tehát, h o g y 
az emberiség barátainak minden törekvései Róma 
ellen irányoztassanak. Annak megrontására minden 
eszköz jogos ; akkor, ha a pápa megbukott, a többi 
trónok önmagoktól összeroskadnak." (Ségur: A 
forradalom.) 

E vallomások borzalmas bepillantást engednek 
a titkos társulatok terveibe, és a ki tán azok hite-
lességén kételkednék, vagy épen a pápai rendőrség 
költeményének mondaná, azt bátran utalhatjuk 
Mazzini és Garibaldi számos proclamatióira. (Su-
lyok: A római kérdés 1868.) 

És váljon mi oknál fogva törnek annyira a 
pápaság ellen? Azért, hogy a „koronák és dynas-
tiák megbukjanak", hogy a „trónok összeroskad-
janak." 

A ki előtt tekintélylyel nem birnak a hallott 
pápai okmányok, melyek állításunkat bizonyítják, 
az liigyen magának a szabadkőművességnek. Hi-
szen ezt igazolja maga a hires milanói testvér, 
Franchi is, midőn 1864-diki programmbeszédében 
ekképen perorál : „A kőmüvesség eredeti, synibolu-

mokban burkolt czélját: a szabadság, egyenlőség 
és testvériség megtestesülését, az általános associa-
tio és solidaritás eszméinek elterjedését, miknek 
zárkövét az emberi jogok képezik, elérte, miután 
ezen ige a franczia forradalomban testté lőn ; de 
ezentuli második czéljához, hogy minden embert egy 
családban egyesítsen, és mindenkit testvérré tegyen, 
mint jótékonysági társulat el nem juthat ; hanem e 
végre egyesitenie kell valamennyi hasonérzelműt, 
minden liberális párthoz tartozót, és egyetemes em-
beri intézetet kell alkotnia." (Latomia. 1864. 374. 1. 
Bauhütte 1864. 30. 31. sz.) 

A sz. Bonifatius sirja mellett egybegyűlt német püspö-
köknek közös pásztorlevele összes híveikhez. 

Tudjátok, Istenben szeretett biveink, a Mindenható-
nak imádandó megengedése mellett, mily helyzetbe jutott 
Jézus Krisztusnak egyháza, valamint majdnem az egész vi-
lágon, ugy tüzetesen a mi hazánkban is. 

Hoszu sora az oly törvényeknek van készülőben, me-
lyek az egyháznak istenrendelte szervezetével s szabadságá-
val nem egy lényeges mozzanatra nézve ellenmondásban 
állanak. 

Már akkor is, midőn e törvények az országgyűlés elé 
terjesztettek, főpásztori kötelességünknek tartottuk azok 
ellen, valamint a királyi szék ugy az országgyűlésnek mind-
két háza előtt hangosan s határozottan felszólalni. De a ti 
figyelmeteket, tiszteletreméltó testvéreink s szeretett hiveink 
sem kerülte ki, miszerint e törvények végleges érvényesíté-
sének egyik elkerülhetlen következményét a püspököknek a 
katholikus összegyház látható fejétőli elszakitása, a papság-
nak s a hiveknek törvényes főpásztoraiktóli elidegenítése, 
honi egyházunknak a Megváltó s Istenember, az egész vilá-
got átkaroló egyházától való elválasztása ; — szóval az 
egyház istenrendelte belszervezetének teljes felbomlása ké-
pezné. A helyzet eme tiszta és helyes felismerésének, s az 
ezen felismerésből keletkezett alapos s komoly aggodalmai-
toknak feliratok s küldöttségek által, Írásban s élő szóval a 
legkülönfélébb módon kifejezést adtatok püspökeitek előtt. 
Ezen nyilatkozatokhoz, tekintve azon nagy veszélyeket, me-
lyek az egyházat s annak pásztorait a legközelebbi időben 
fenyegetik, azon szent Ígéretet csatoltátok, miszerint, bá r -
mit hozzon is a jövő, rendületlen hűséggel fogtok mindenha 
a szentatyához, valamennyi kereszténynek eme közös tani-
tója- s főpásztorához, s mihozzánk, törvényes püspökeitek-
hez ragaszkodni, s hogy, valamint nehéz aggályainknak ré-
szesei vagytok, ugy küzdelmeinkben s szenvedéseinkben is 
osztozkodni akartok. Hiteteknek s az egykázhoz való hü 
ragaszkodástoknak emez önkénytes s örömest tett bizonyí-
tékai, melyekkel mindenfelül találkoztunk, a jelen idők szo-
morúsága, s a jövőnek fenyegető vészjelei közt a legnagyobb 
örömünkre s legbensőbb vigasztalásunkra szolgáltak. Szent 
Bonifacius sirjánál komoly tanácskozásokra egybegyűlve, 
mélyen megilletődött szivből közös hálánkat mondjuk mind-

40* 
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nyájatoknak, a hűség emez ezer még ezer alakú bizonyít-
ványaiért. Megfogjuk azoknak emlékét őrizni kebleinkben, 
mint drága emlékét egy oly korszaknak, mely az egyház 
történetében a legkomolyabbak, de egyúttal a legemlékeze-
tesebbek közé tartozik. Erősen ragaszkodunk hozzájok, 
mint rendithetlen hüségteknek zálogához s kérve kérünk 
titeket,. Krisztus iránti közös szent szeretetünk nevében, 
maradjatok állandók s erősek, bármiként alakuljanak is a 
viszonyok, s váltsátok be adott szavatokat tettek által, mi-
ben a Mindenhatónak kegyelme hathatósan támogatástokra 
leend. A ki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi Krisztus 
Jézus napjáig. (Filipp. 1, 6.) 

A fentérinïett javaslatok ez idő szerint még nem bir-
nak törvényes erővel. De mi, bármi jöjjön is, az Isten kegyel-
mével azon elveket, melyeket emlékiratainkban is fejtegettünk, 
s melyek nem a mieink, hanem a kereszténységnek s az örök 
igazságnak alapelvei, — egyetértöleg s bátran védelmezend-
jük, ekként eleget tevén főpásztori kötelmeinknek, hogy majdan 
halálunk óráján azon isteni pásztornak Ítélőszéke előtt, ki min-
ket küldött, s ki életét adta öveiért, ne találtassunk béreseknek. 

Szem előtt tartva az apostolnak ama szavát, miszerint 
a Szentlélek tette a püspököket az Isten anyaszentegyházá-
nak kormányzására, melyet maga vérével szerzett, (Ap. Cs. 
20,28.) minélfogva legszentebb kötelességünk a Szentlélek-
nek ekként kifejezett szándéka szerint cselekednünk is ; a 
gondjainkra bizott egyházaknak vezetésére s igazgatására 
nézve semmit sem fogunk megengedhetni, mi a kath. hit 
szabványaival, s az egyháznak isteni jogával ellentét-
ben áll. 

Ti pedig szeretett munkatársaink s megyéseink, el ne 
engedjétek magatokat tántoríttatni azon meggyőződéstől, 
miszerint csak az az igazi püspök, kit a szentatya s az apos-
toli szentszék, az egyházi egységnek s joghatóságnak eme 
közös kútforrása küldött, s ki a szentszékkel való közösség-
ben állhatatosan megmaradt. Hasonlólag csak azokat fogjá-
tok törvényes lelkészeitekül elismerhetni, kiket a törvényes 
püspökök ezen hivatalra méltóknak s alkalmasoknak talál-
tak, kiket a püspökök ezen hivatallal felruháztak, s hogy 
gyakorolják, küldöttek, s kik a püspökökkel közösségben 
vannak. Minden más valaki betolakodó lenne. 

Azon belszervezetnél fogva, melyet Isten az ő egyhá-
zának minden időkre adott, lehetetlen, miszerint bárkire is 
a világi hatóságnak valamely határozata által azon jog ru-
háztassék, hogy anélkül, hogy ez által megszűnnék az egy-
háznak tagja lenni, egyházi ügyekben az egyházi ítélettől a 
világi hatalomhoz fellebbezhessen. Sőt ilyen, az istenalapi-
totta renddel annyira ellenkező eljáráson a kiközösítésnek 
büntetése áll, mely ilyféle felebbezésnek következtében ön-
kényt érvényre lép. 

Minden, az egyházra vonatkozó, kétséges kérdésben, a 
végelhatározást, követve az egyháznak állandó szokását a sz. 
atyának kezeibe teendjük le, kit Krisztus anyaszentegyházá-
nak legfőbb pásztorává tett, ki iránt engedelmességben, s ki-
vel közösségben maradni, Isten kegyelméből erős szándékunk 
vagyon. 

De nem kevésbé híven s lelkismeretesen fogjuk, mint 
eddig kötelességeinket a világi hatóság, a polgárzat s a haza 
iránt ezentúl is teljesiteni ; soha sem tévesztvén el szem-

elől, miszerint nem súrlódás és szakadás, hanem béke és 
egyetértés azon viszony, melynek Isten akarata szerint azon 
két hatalom közt uralkodnia kell, melyet ő az emberi társa-
dalom javára rendel. Az egyház elidegenithetlen szabadsága 
és a kereszténység javai védelmére az egyházhoz való hű 
csalatkozás, az igazság szabad bevallása, feledhetetlen élet-
mód, kitartó türelem és önmegadás mellett, mint már sok-
szor tettük, különösen ajánljuk az imát. Igen, a legalázatosb, 
legbensőbb, legkitartóbb, legbizalomteljesb imát a mi Iste-
nünkhez és Megváltónkhoz, ki egyedüli reményünk és se-
gítségünk. Mert azóta, hogy Nagy-Konstantin a keresztény-
ségre tért, és az egyház az'addigi pogány államhatalom általi 
háromszázados üldöztetésének véget vetett, alig volt idő, 
melyben az egyház az egész világon annyira meg lett volna 
fosztva minden emberi segélytől, és oly nagy veszélyek által 
fenyegetve mint jelenleg. És itt nemcsak pillanatnyi szoron-
gattatásainkat tartjuk szem előtt, hanem azt, mely bennünket 
még a jövőben fenyeget. 

Ha Krisztus egyháza törvényes hatalmától megfosz-
tatik ; ha a nyilvános élet, sajtó és irodalom csak hitetlensé-
get, a keresztényság és egyház megvetését és gyűlöletét 
leheli; ha az ifjúság a kereszténységtől elidegenített iskolák-
ban és irányban neveltetik ; ha ezen állapotok nyomása alatt 
a clerus mindinkább kihal, vagy a korszellem által eltelve 
megromlik : akkor a keresztény hitnek, a keresztény szere-
tet- és egyetértésnek, a keresztény erkölcsnek ott is meg 
kell törnie és eltűnnie, ahol eddig szilárdan megállottak, a 
mi jó kath. népünkben. És akkor semmi sem fogja feltartóz-
tatni a bünt és rombolást, melyekre csak iszonynyal tudunk 
gondolni. Azért nem bírnánk többé lelkismerettel, nem hit-
tel és szeretettel; isteni Megváltónk intelmeiről teljesen meg 
kellene feledkeznünk, ha e nehéz és végzetteljes időben nem 
folyamodnánk az imához és mindnyájatokhoz Jézus nevé-
ben nem szólnánk : Imádkozzatok, imádkozzatok összesen, 
imádkozzatok szünet nélkül ! 

Üdvünket és áldásunkat az Urban ! Fulda, sz. Athanáz 
ünnepén, 1873. május 2. 

Pál, kölni érsek, Miecislív, gneseni és poseni érsek, 
Henrik, boroszlói hg.-püspök, Péter József, limburgi, Kris-
tóf Florent, fuldai, Vilmos Emmanuel, mainzi, Konrád, pader-
borni, Mátyás, trieri, János Henrik, osnabrücki, Fülöpi er-
melandi, János Bernát, münsteri, Vilmos, hildesheimi, Lo-
thar, lenkai püspök in part. a freiburgi érsekség administra-
tora, Hohenzollern részéről. A culmi püspök helyett : Klin-
genberg, általános helyettnök és kanonok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 16. A m e n t ő h o r g o n y . Protestáns 

atyánkfiainak szénája igen rendben lehet otthon, mert már 
most ráérnek másoknak t. i. a katholikusoknak ügyeivel 
foglalkozni. A vBeform" szerint ugyanis b. Vay Miklós 50 
éves egyházi működésének jubilaeuma alkalmából azonczél-
tól gyűlnek össze a tiszáninneni protestáns atyafiak, hogv 
az 5 protestáns superintendentiát egy conventbe egyesítsék 
«s a kormány támogatására egyesülve, a kath. autonomia 
ügyét is előmozditsák, amiről a „Reform" reményli, hogy 
azt a püspöki kar nem fogja akadályozni; mert csak nem 
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fogja magára venni ama vádat, hogy az ország tovább fej-
lődhetését saját szeszélyének feláldozza. 

Az ut tehát ki van jelölve, a mentő horgony ki van 
vetve azok részére, a kik naponkint sóhajtoznak a kath. 
autonómia után és kézzel" lábbal iparkodnak hozzánk is be-
hozni azon boldog állapotot, melyben protestáns atyánkfiai 
nyakig benne úsznak. Nincsen is hátra egyéb, mint hogy 
azok, kik bennünket is az autonomia által, tejben-vajban 
füröszteni akarnak, most összegyűljenek s egy bizottságot 
küldjenek ki, — mert hiszen enélkül napjainkban gyűlés 
nem ülhet össze — hogy ez viszont érintkezésbe tevén ma-
gát a kétségtelenül protestáns részről is ki küldendő protes-
táns bizottsággal, e két egyesült testület „felekezetnélküli" 
közös ülésben alapitsák meg azon feltételeket, melyek alatt 
protestáns engedelemből létrejöhet a kath. autonomia s az 
irányt, nem különben a czélt, mely szerint és mely végett 
ennek létre szabad jönnie. 

Nem tudjuk fognak e sorainkban találkozni, kik ez 
ügyetlenül kivetett horgony után ki fogják karjaikat nyúj-
tani, hogy bele fogozva megkísértsék oly állapot létesítését 
az egyházban, melynek létesítésére felhatalmazással nem 
birnak s mely ezen auspiciumok alatt a legnagyszerűbb 
fiascót fogná a világnak felmutatni, a minő valaha csak lé-
tezett ; de azt liiszszük és erősen meg vagyunk felőle győ-
ződve, hogy protestáns atyánkfiainak minden illetéktelen 
beavatkozása egyházi ügyeinkbe, méltó visszautasítással ta-
lálkoznék a püspöki kar ugy, mint minden józan katholikus 
részéről ; mi legalább minden ily lépést előlegesen is jogta-
lan tolakodásnak nyilatkoztatunk ki, melyet eltűrni nem 
tartozunk. 

Ugyan mit akarhatnak protestáns atyánkfiai egyszerre 
ezen előzékeny szeretetökkel irántunk elérni ? mi okból ké-
szek támogatásukat rendelkezésünkre bocsátani, sőt több ; 
ránk erőszakolni ? Ki állitotta valaha azt, hogy nekünk 
szükségünk van az ő pártfogásukra ? Senki. Ne vegyék te -
hát rosz néven, ha szemben e tolakodó segélykinálással, 
azon nézetünket fejezzük ki, hogy e „segély" alatt nem más 
czél lappang, mint hogy ők, ha netalán a kath. autonomia 
létrejönne azon elemekkel szövetkezhessenek, melyek ugyan 
még katholikusoknak nevezik magokat, de amelyek már ré-
gen tultették magokat mindenen, mi katholikum és hogy ek-
ként a kath. autonomiát épen ugy kizsákmányolhassák ezek 
által a protestantismus javára, amint saját érdekökben fel-
használják már régóta a törvényhozó testületet is. 

A protestantismus e nemben unicum valami. Hazánk 
történelme nagyon is világosan tanusitja mikép járt el irá-
nyunkban minden alkalommal. Katholikus követeink által 
kezdetben csak annyit akart elérni, hogy türessék az ország-
ban, később, midőn kivánsága teljesült, egyenlőséget köve-
telt, most, midőn ezt megnyerte, felettünk uralkodni is akar. 
Ez a protestantismus természete, türelmetlen addig, mig 
ellenfelét tűzzel vassal el nem pusztitotta és mi nem csalat-
kozunk, midőn ezen ujabb támogatást (?) is e türelmet-
lenségből származtatva, végelnyomatásunk tervét szemlél-
jük benne. 

De nem oda Buda ! Ha protestáns atyánkfiainak van 
autonómiájuk, érjék be vele, boldoguljanak általa, de itt 
állapodjanak is meg, seperjenek saját házok előtt, rendezzék 

saját viszonyaikat, lássák el azt a néhány protestáns erdélyi 
gymnasiumot rendes tanárokkal, hol most részben néhány ta-
nuló kontárkodik; tanitsák a magyar nemzet tiszteletére a 
magyarellenes szász tiszteleteseket és a felsővidéki panszlávo-
kat ; stb. de ne akarják ránk erőszakolni azon autonomicus 
boldogságot, melytől saját tiszteleteseik ma menekülnének 
meg inkább, mint holnap; szóval vetkőzzék le „ad hoc" ter-
mészetöket és ne tolakodjanak. Ha nekünk szükségünk lesz 
autonómiára, létesiteni fogjuk azt önerőnkből, a protestan-
tismus támogatása" nélkül, vagy ha kell, annak ellenére is. 

Egyébiránt nem tagadjuk, hogy megvan a „Reform" 
ezen nyilatkozatának a maga jó oldala is. A kinek szeme 
van és látni akar, az láthatja ebből, minő rugók hozattak 
mozgásba, hogy ránk erőszakoljanak oly intézményt, mely 
zsarnoksággá fajult a papság felett ott is, hol opportune im-
portune mindig csak az autonómiára hivatkoznak és azt, 
mint az egyház eldoradóját hirdetgetik. E nyilatkozat figyel-
meztetésül szolgálhat nekünk, miként kell egyes kifejtett 
vágyakat mérlegelnünk, mikép kell eljárnunk, ha valami-
kor kath. autonomiát szándékoznánk létre hozni. A mai 
percztől fogva ugyanis, lia a „R." hire igaz, bizonyos, hogy 
a protestantismus a kath. egyházban is rendelkezni akar, 
hogy autonómiánkban szerepet óhajt játszani, minél fogva a 
választásoknál lesz rá gondja, hogy befolyását érvényesítse. 
E körülményt figyelmébe ajánljuk általában mindenkinek, 
de különösen azoknak, kik derűre borura, minden áron au-
tonomiát akarnak nálunk is játszani, akkor fogunk még 
csak czifra beszédeket hallani a kath. congressuson, hiszen 
azt a horgonyt csak nem vetették ki minden czél nélkül 
Miskolczon ! • 

Pest, május 16-kán. A „ K a t h . R e f o r m " nem ré-
gen nagyon megtisztelt bennünket. Kétszer megtámadott 
ugyanazon egy számban, s mind a két izben azon finom mo-
dorban beszélt rólunk, melynek egyik díszpéldányát már a 
múltkor mutattuk be t. olvasóinak, 39. számunknak „Ve-
gyes" -ei közt. Megvalljuk, hogy ezen modora által a vKath. 
Reform" nagyon lekötelezett ; mert ez által azt bizonyltja, 
hogy épenséggel nem rokonszenvez mi velünk, minek con-
statálása annyival nagyobb megelégedésünkre szolgál, men-
nyivel inkább restellenők az ellenkezőt. De talán nem is ér-
demes a „Kath. Reform" modoráról annyi szót vesztegetni ; 
valamint egyáltalában egész támadása sem érdemli meg 
voltaképen azon figyelmet, melyet jelenleg csak azért va-
gyunk kénytelenek 6-ik számának ellenünk intézett vezér-
czikkére pazarolni, mert ottan a mi személyünkben oly kö-
rök támadtatnak meg, melyekről a „Kath. Reform" is époly 
jól tudja, mint mi, hogy azok a mi nézeteink- s állításaink-
ért épen nem vonhatók felelősségre, de melyeket ismét egy-
szer, hogy publikumának tessék, megtámadni jónak látván, 
egy nem annyira ügyes, mint inkább nagyon is elhasznált 
fogás által azonosít a „Religio"-val, hogy ekként támadá-
sának legalább látszólagos háttere legyen. 

„Van Pesten egy folyóirat — igy kezdi a „K. R." f. 
hó 11-én megjelent, 6. számának vezérczikkét,— „melynek 
hetenként két száma jelenik meg, s neve ,Religio'." Ezen 
,Religio'-nak szerkesztőjét a herczegprimás nevezi ki, s a 
mostani szerkesztő is közölte a lapban ama rendeletet, mely-
lyel őt a herczegprimás a ,Religio1 szerkesztőjévé kegyesen 
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kinevezte. Azért jegyeztük fel mindjárt kezdetben ezeket, 
mert kellő fénybe helyezik a következőket" s aztán 
elkezdi, s a lapunk 29-dik s 35-dik számában megjelent 
• jegy 0 Pe8 ti leveleinkből, MiOav&Qiortog barátunk 32. s 36. 
számbeli czikkeiből, valamint legutóbbi havi szemléinkből 
majd két oldalt tölt merő idézetekkel, annak bebizonyítá-
sára „mit kíván a hierarchia a kath. világiaktól" — ! 

Azt hiszszük, t. olvasóink nem lesznek kevésbé meg-
lepetve a ,Kath. Reform' ezen újdonatúj felfedezése által, 
hogy mi hárman: a pesti levelek, a havi szemlék, s ,Mi-
santhropos' czikkeinek írója képezzük az ezidőszerinti ma-
gyar hierarchiát, mely a fentidézett czikkeiben határozot-
tan megsemmisíti mindazon szép reményeket, melyeket itt-
ott egy majdan létesítendő kath. autonómiában helyeznek ; — 
mint mi magunk voltunk, midőn egy különösen ad hoc há-
zunkkoz küldött példánya a ,Kath. Reform1-nak tudatá ve-
lünk ezen felette megtisztelő kineveztetésüuket. 

De bármennyire kápráztatókig s elkábitólag szokott 
is ily váratlan felmagasztaltatás rendesen a szegény halan-
dóra hatni : azou körülmény, hogy e kitüntetés a ,Kath. Re-
form1 műhelyéből származott, legott visszaadá nekünk egész 
hidegvérüségünket, ugy hogy csakhamar annak nyitjára is 
jöttünk, miért kellett a ,Kath. Reform'-nak czikke elején 
oly nagy emphasissal arra figyelmeztetnie, önálló Ítélethez, 
ugy látszik nem igen szoktatott olvasóit, hogy „a ,Religioí-
nak szerkesztőjét a herczegprimás nevezi ki". Azt ugyanis, 
hogy a szerkesztő maga nem tartozik a hierarchiához, szép 
garmond-betűkkel a lapnak alján olvasható ; minélfogva a 
pesti ,négyszög'- s Misanthroposról sem lehet ám többet fel-
tenni. De mivel el volt határozva, ezért, a mit eme három 
tiszteséges uri ember legújabban összeirt, a „hierarchiát" 
tenni felelőssé, azért folyamodtak azon hadicselhez, lapunkat 
„a herczegprimás Religiójáa-nak nevezni, s ,kineveztetésünk<-
emlegetése által azt hitetni el olvasóival, mintha a ,Religioí-
ban ő herczegségének sugallmazott, kivatalos lapját tisztel-
niük kellene. 

Megköszönjük a ,Kath. Reform'-nak ezen ránk nézve, 
nagyonis hízelgő feltevését, ha mindjárt nagy sajnálatunkra 
kénytelenek vagyunk is határozottan visszautasítani azt. Ha 
az ellenünk irányzott czikknek írója annyi fáradságot vesz 
magának, hogy ezen kérdés felett a ,Kath. Reform' szerkesz-
tőjével néhány perczig értekezik, kétségen kivül egész ala-
possággal megtudhatta volna, mivel tartozik a katholikus 
pap, irodalmi tekintetekben is főpásztorának ; megtudhatta 
volna, miszerint amaz állitólagos „kinevezés" sem többet, 
sem kevesebbet nem jelent, mint a lap szerkeszthetésére 
adott főpásztori engedélyt, sőt talán — nem tudjuk bizonyo-
san, csak felteszszük — megtudhatta volna azt is, misze-
rint maga ezen t. szerkesztő ur, mielőtt suo tempore a ,Sza-
bad Egyház' elére állt volna, ebbeli szándékát ő herczegsé-
gének, közös főpásztorunknak, tiszteletteljesen bejelenté, 
mi azonban korántsem akadályozta őt abban, hogy eme 
volt lapjában oly irányt ne kövessen, melyről nagy megelé-
gedésünkre constatáljuk, hogy az a ,Religiol-év£Ll épenség-
gel homlokegyenest ellenkező volt. 

Következik ebből, hogy a ,Kath. Reform' az imént 
rajzolt kísérlete, a Religio1, egyes t. munkatársainak nyilat-
kozataiért bizonyos magasabb köröket tenni felelősekké, 

nagyon is gyengének bizonyult. E nyilatkozatokra tett meg-
jegyzéseire pedig, talán majd máskor felelünk. = 

Csfttátl, május havában. K e r ü l e t i k o r o n a s 
é s z r e v é t e l a k e r ü l e t i k o r o n á k a t i l l e t ő l e g . 
(Folyt.) Van azonban egy másik tekintet is, mely azoknak 
kiváltképen napjainkban nagy horderőt kölcsönöz és szük-
séges voltukat bizonyítja. Ha a specialis kerület vagy egy-
házmegye egy vagy más alkalommal különös tanácskozási 
tárgygyal nem szolgálna is ; de napjainkban annyi a kérdés 
és tárgy, mely a közegykázát, vagy — minket tekintve — 
annak magyarországi részét oly közelről s életbevágóan 
érinti, hogy mulaszthatlan feladatává kell válnia az ily gyű-
léseknek, azokat tanácskozásuk és megbeszélésök keretébe 
vonni, egyik-másik tekintetben határozni, s a hozott hatá-
rozatokat vagy kifejezést nyert tekintélyesb nézeteket s vé-
leményeket a főt. püspöki hatósághoz kérelmezés, tájékoz-
tatás, intézkedés, miheztartás kinyerése stb. végett felter-
jeszteni. Vessünk szét csak egy futólagos pillantást magyar-
országi viszonyaink- és állapotainkra, iskoláinkra, alapit-
ványainkra, azon mostoha vagy épen ellenséges bánásmódra, 
melyben a kormánytól s országgyűléstől egyaránt részesit-
tetünk ; vegyük szemügyre a liberalismust és szabadkőmű-
vességet, melynek mesterségesen szőtt hálóiban kormány és 
országgyűlés egyaránt fogva tartatik: kérdem, nincs-e elég 
tárgy, melyek felett nézeteinket megbeszélve, miután a kö-
zös veszély egyetértő nyilatkozásra késztet bennünket, ha-
tározatunkat irásba foglaljuk s a főt. egyházmegyei ható-
sághoz akár kérelem alakjában — amint a tárgy magával 
hozza, akár pedig tájékoztatás s a közvélemény kítudhatása 
végett felterjeszszük ? Hiszen, ha a magas püspöki kar egy-
házi teendői teljesítésében az alpapság ösztönzésére vagy 
véleményadására nem is szorul, a mint ezt hazánk kitűnő 
főpapságáról fel sem is tehetjük ; mindazáltal nem fognak-e 
a püspökök érőt s bátorító ösztönt meríteni abból, ha a ke-
rületi gyűlésekből vett sürü s egyértelmű nyilatkozatokból 
meggyőződést szereznek magoknak arról, hogy minden vég-
zéseikben habozás nélkül az ügylelkesitette alpapságra tá-
maszkodhatnak ? Vegyük fontolóra a veszélyt, mely kivül-
röl, jelesen Németországból, de egyébünnét is fenyegeti egy-
házi létünket ; tekintsük a vészes áramlatot, mely egyká-
zunk megdöntésére már-már minden oldalról megindult, a 
az evvel karöltve járó kegyetlenkedést és üldöztetést, mely-
lyel egyházunk fejei, s a lelkészkedő papok nem különben 
mint a hivek, folyton folyvást zaklattatnak, hivatalos teen-
dőik teljesítésétől eltiltatnak, éhhalálra ítéltetnek ; vessünk 
egy pillantást sz. atyánknak, a dicső IX. Pius'nak gyászos 
helyzetére, melyben szenved, a börtönre, melyben fogva tar-
tatik, a megraboltatásra, melynek egykázunk Rómában — 
emez éltető gyupontjábm — mindennap újra ki van téve : 
váljon nem ad-e mindez elég tanácskozási tárgyat arra, 
hogy ezen, minket közösen érdeklő ügyeket megbeszélve, egy 
szivvel s egy lélekkel járuljunk mélyen tisztelt főpászto-
rainkhoz abbeli szerény véleményeink részletesb közlésével, 
hogy mikép lehetne a közös veszély elhárításáról gondos-
kodni, a fenyegető áramlat ellen magunkat megóvni, sanyar-
gatott testvéreinknek segítségére sietni, s nagy Piusunk szo-
morú helyzetét tőlünk kitelhetőleg enyhíteni ? ! Nem lehet, 
hogy illusióban ringassuk magunkat aziránt, mikép a ke-
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gyetlenkedések és üldöztetések, melyeknek egyházunk más 
országokban napról napra kitétetik, magyar hazánkra is 
káros, ne mondjam, végzetes következésekkel ne járjanak, 
Hisz napnál világosabban áll előttünk a kormány s ország-
gyűlés tendentiája, melyet mindkettő egyházunk irányában 
hűséges következetességgel és kitartással követ. Most még 
csak a polgári házassággal, kath. alapitváiiyaink jogi alap-
jának kétségbevonásával kedveskednek nekünk; de ha mint 
eddig, ugy ezután is mindent csak szépen hallgatással foga-
dunk, vagy legfelebb egy-egy hirlapi czikkben adunk méltó 
felháborodásunknak szórványos kifejezést, egyetértőleg s 
együttesen azonban jogaink védelmére nem lépünk ki a 
síkra ; váljon nem kellend-e napról napra mind roszabb kö-
vetkezésektől tartanunk, és nem több—e mint valószinü, hogy 
a mit Bismarck és szolgalelkü satellesei jelenleg a müveit (!) 
Németországban, s Bismarck aegise alatt a szabadságszere-
tetéről (!) elliirült svajcziak a magok szűkebb hazájában a 
kath. egyház életgyökere ellen istentelen vakmerőséggel mun-
kába vesznek s ördögi gonoszsággal folytatnak, mindez nem-
sokára boldog (!) hazánkba is át lesz ültetve, valamint az 
egyszer mozgásnak indult hullám, mindinkább nagyobb-
mérvü kiterjedést vesz ? ! (Vége köv.) 

Szombathelyi egyházmegye. Május elején. F e-
k e t e J á n o s a p á t k a n o n o k e m l é k e . Szorult, mé-
lyen megszomorodott kebellel állitunk e neliány sorban némi 
emléket kedves halottunknak, Fekete Jánosnak, a vasvár-
szombathelyi székes káptalan éneklő kanonokja, sz.-Egyed-
ről czimzett sümeghi apát, hittudor, zsinati vizsgáló, a vas-
koronarend 3. osztályú lovagja, herczeg prímásunk ő Fő-
méltósága közeli rokonának, kinek hosszú szenvedéseit meg-
eléglette az Úristen, és april 30. magához szólitá, kinek holt 
tetemei május 3. tétettek nagy részvét és a szegények, szá-
mos tisztelői és rokonai mély kesergése mellett ideiglenes 
nyugalomhelyre. Hetvenkét éves, egészen Istennek szentelt, 
bámulatos munkásságu életet élt. Egészséges korában na-
ponkint 4—5 óra között kelt fel, és estei 10 óráig lankadat-
lanul dolgozott. Hősies odaadással szerette az egyházat, 
melynek mint papnöveldei előljáró, mint hittanár, később 
Kenyeriben mint plébános, végre mint a szombathelyi káp-
talan tagja szolgált a legnagyobb buzgósággal. Jelleme ki-
tüntetésére nem találok alkalmasb szókat, mint minőkkel 
jellemezte annak idején Hoványit a Religio, „hithű, rendit-
hetlen jellemű, mély tudományu, alázatosszivü, áldozatkész", 
lángbuzgahnu pap volt. A milyen volt életében, olyannak 
tünteti fel őt végrendelete is. Ebben összes hagyatékát jóté-
kony czélokra kivánja fordittatni. Temetése napján is ren-
delt bizonyos összeget a szegények közt kiosztatni, De nem-
csák a szegények siratják Feketét mint kifogy katlan szere-
tetü jótevőjöket, szóval atyjukat, ki téli időben nevezetes 
összegű tűzifával is ellátta őket, hanem gyászolják őt azon 
számos egyházi egyének is, kik mindenöket, kiképeztetésö-
ket neki köszönik, mások, kik áldott lelkének jó tanácsai 
és buzditásai, sőt gyakran anyagi támogatásai folytán ha-
ladtak elő elméjök és szivök kiművelésében. Irodalmi alko-
tásai nagybecsüek, akár tekintetbe veszszük azok közhasz-
nálhatóságát, akár azok tősgyökeres magyar, magvas, Páz-
mányra emlékeztető irályát. Nyomtatásban megjelent müvei 
ezek: Néhány egyes jeles alkalmakkor mondott szentbeszéd, 

továbbá Königsdorfer Márton homiliái két kötetben, eredeti 
,Hitágazatos szentbeszédek' szintén két kötetben. A pesti 
egyetemi hittani kar, számba véve Feketének müveiből k i -
tündöklő nagy, alapos hittudományát, 1866-ban öt bekebe-
lezett tudorainak sorába felvette. Még egy müvéről kell 
megemlékeznünk. Ez az ő hosszú évek során át páratlan 
szorgalommal érlelt és sajtó alá rendezett katekizmus ma-
gyarázata, melyből már néhány iv napvilágot látott, a töb-
binek megjelenését közbejött betegsége gátolta, mely mü a 
hitelemzőknek nagy szolgálatot fog tenni. 

Hogy Fekete mennyire szivén viselte Isten földi orszá-
gának terjesztését, erről szép tanúságot tesz következő cse-
lekedete. A vasmegyei tótság hegyes vidékeit vegyes val-
lású vendszlávok lakják. Hogy a katholikusok hitünk leg-
magasztosabb jelvénye, a kereszt által a hithűség rendithet-
len megőrzésére intessenek, a lutheránusok pedig Ahhoz, ki 
önmagáról mondá : „És én ha felmagasztaltatom a földről, 
mindent magamhoz vonzok", (Ján. 13. 32.) az Ur Jézus 
Krisztushoz vonzassanak, ezen a keresztény jelvényekben 
szegény vidéken gyönyörű keresztet állittatott fel Fekete 
kanonok. Ezen keresztet nagyságos Hűli Ferencz ur, mura-
szombati plébános, a tótsági kerület érdemdús esperese, 
czimzetes prépost, a boldogult barátja s elvrokona 1868-ik 
évben szentelte fel a szent bcnedeki fárában. A vendszláv 
lutheránusokról legyen szabad futólagosan érintenem, hogy 
ők tán közelebb állanak hozzánk, mint sem gondolni le-
hetne ; mert Istennek szűz anyját, Máriát tisztelik, búcsú-
járó helyeit áhitatból felkeresik, ünnepeit részben most is 
saját imaházaikban megülik, ámbár ettől két évvel ezelőtt 
látogató superintendensök által eltiltattak. 

Még tudnék magam is, még inkább tudnának pedig a 
boldogult Feketéhez közel állók számtalan, részint tisztán 
jótékonyezélu, részint egyenesen a kath. egyház dicsőségét 
előmozditani törekvő adakozásokat feljegyezni, de ezekkel 
is csak a valódi érdemnek akartam megadni a tisztelet és 
kegyelet adóját, a papot legalább is herének tartó liberáli-
soknak pedig megmutatni, hogy mig ők nagy szókat han-
goztatnak a hazáért, addig a jó pap nagy tettekkel bizo-
nyítja be hazája iránti szeretetét, és az Istennek is megadja, 
ami az Istené. Legyen áldott emléke az átköltözöttnek kö-
zöttünk ! Zsemlics, plébános. 

IRODALOM. 
38. „Christliche Gesellschaftslehreu v. Dr. J. Dippel. 

402. 1. 8. r. ára 1. 45. kr. 
A fent czimzett könyvben szerző, miután a társadalmi 

tan fontosságát, a társadalom eredetét, szervezetét s tagola-
tát kellő fényben előtüntette volna, tárgyalja az I-ső sza-
kaszban, mikép keletkezett a család- és népélet s mi képezi 
azok létalapját. A II. szakasz terjedelmesen fejtegeti az ál-
lamhatalom és souverainitas eredetét, szól a különféle állam-
formákról, az állami hatalom kezelőjének viszonyáról a nép-
hez s az állam viszonyáról az egyházhoz és más államok-
hoz ; végül a III. szakaszban beszél a társadalom feladatá-
ról, a jog fogalma- és eredetéről, a tulajdon- és örökösödési 
jogról, a társadalmi bajok- és azoknak gyógymódjáról, végül 
az iskola-kérdésről. 
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Mind ezen rövid ismertetési kivonatból is kitűnik, a 
jelen mű korunk vitális kérdéseit tárgyalja, melyek minden 
gondolkozó ember figyelmét igénybe veszik és melyekről 
mindazoknak szükségképen tiszta fogalommal kell birniok, 
kik a társadalmi téren létező mozgalmakat érteni akarják. 
Ha már e miatt is megérdemli e mü, bogy azt t. olva-
sóinknak melegen ajánljuk, ugy nem kevésbé érdemli az 
ajánlatot előadási modora miatt is, melylyel a fentebbi kér-
déseket tárgyalja. Minden lapon kitűnik szerzőnek azon 
szándéka, bogy az igazságot a legkülönbözőbb irányhoz tar-
tozó tudósok ellentmondó nézeteiből bizonyitsa be. E czélból 
igen gyakran idézetekkel él, hogy azokat vagy megczáfolja, 
vagy hogy általok saját állításait igazolja. Az ellentétes po-
litikai és vallási irányú tudósok nagy olvasottságról tanús-
kodó idézetei nemcsak a tárgy érdekét emelik, hanem az 
olvasót arra is kepesitik, hogy a tudós világ azon embereit 
megismerjé, kik egy és ugyanazon tárgyról irtak. Habár a 
mű nem szorosan és kizárólag tudományos, hanem inkább 
népszerű modorban van is irva, de ez nemcsak hiányát nem 
képezi, hanem tekintettel azon körre, melynek szánva van, 
épen előnyére szolgál, mely okból azt mind azoknak, kik a 
társadalmi tudomány szükséges elemeit magoknak elsajátí-
tani óhajtják, a legforróbban ajánljuk. Kapható Esztergom-
ban Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében. 

VEGYESEK. 
— Május elején történt, hogy egy ur, kinek nevét ma 

még elhallgatjuk, nyomdánkba küldött, s ott lapunknak 35. 
és 36-ik számát kikölcsönöztette. Miután már most a „Kath. 
Reform"-nak, mai számunkban jelzett támadása részben e 
számokat is veszi bírálat alá, közel fekvő azon feltevés, hogy 
a „Katholikus Reform" czikkének irója egy s ugyanazon 
személy. 

Ismételjük, ez csak feltevés, melyre nézve nagyon is kí-
vánjuk, hogy alaptalan legyen ; mert igen furcsa dolog volna, 
ha valaki, ki a maga idején, mint az autonomiai congressus 
többségének tagja meglehetős szerepet játszott, most ily lapba, 
mint a „Kath. Reformily irányban tudjon irai  

A többiben cseppet sem törődünk azzal, hogy ki irja 
az emiitett lapnak czikkeit, s erre nézve felvilágosítást sem 
nem kérünk, sem, ha adatnék, meg nem köszönnők. 

— Ngos s főtdő dr. Röder Alajos ur, nagyváradi ka-
nonok és a pesti közp. papnevelde igazgatója, a nagyváradi 
1. sz. szék. egyház templomának kápolnájában saját költ-
ségén, 600 frton Moser Lajos salzburgi orgonaépitő által 
egy gyönyörű orgonát állíttatott fel. M. P. 

— Grunnert „plébános", kit az ermelandi püspök nem 
régen kiközösített, ez utóbbit a braunsbergi államügyésznél 
„hivatalos állásának becsmérlése" s rágalmazás miatt be-
panaszolta. 

— Porosz-Lengyelországban, hol a kormány a len-
gyelül tanitó papokat az iskolákból kizárta, ezek immár a 
sekrestyékben kezdik a gyermekeket hittanitásra össze-
gyűjteni. 

— A londoni katholikusok 14000 font sterlingen dí-
szes palotát vettek a Victoria Streetben, Manning érsek szá-
mára. Jelenleg további gyűjtés/oly a palotának berendezése 
czéljából. 

— Egyéb ellenség hiányában a német birodalmi kor-
mány most már a hold. Szűz ellen küldi dragonyosait. Tör-
tént ugyanis május 3-án, hogy azon hirre, miszerint sokan 
a bold. Szüzet lánczokkal terhetlen egy elszaszi, Wall-
bach nevü falu táján megjelenni látták volna, ugyanoda 
vagy 6000 emberből álló bucsu-menet érkezett a körül-
fekvő helységekből, csupán csak azon vágytól ösztönöz-
tetve, hogy lássanak valamit. A kormány ebben államve-
szélyességet látván, s talán áthatva azon meggyőződéstől, 
hogy a bold. Szűz is oly szerzethez tartozik, mely a jezsui-
tákkal rokon, a tömeget egy lengyel dragonyos-ezred által 
űzette szét, Wallbach faluját pedig erős beszállásolások által 
bünteti. Váljon ezek beszüntették-e a megjelenéseket, még 
nem tudni. 

— A pozsonyi katli.-politikai kaszinó ő szentségének 
nevenapjára a következő üdvözlő táviratot küldte Rómába : 
pro gLorlosa nataLI sanCto patrl plo fILIaLIa Itérât prae-
Conla posonlensls CathoLICorVM CoetVs Casino ; per pa-
rochuin Josephum Poek. 

Erre a következő válasz érkezett : Parocho Josepho 
Poek, Pressburg. Suminus Pontifex gratias ex corde agit, et 
benedictionem apostolicam impertit coetui casino Catholico-
rum Posoniensium. G. Card. Antonelli. (,Katholik'.) 

— Egyúttal a ,Katholik'-nak szerkesztősége is üd-
vözlő feliratot intézett ő szentségéhez, melyre a következő 
kegyes választ nyerte: „A szerkesztőségnek szerencsekivá-
natai ő szentségét felette megörvendeztették. Szívből meg-
köszönve azokat, apostoli áldását adja önökre. Antonelli 
bibornok." 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg . . . . 30 ft. s 1 db. cs. k. arany 
Mint lapunk 36. számában jeleztük, legott a kalocsai 

levél vétele után Luczernbe irtunk, a gyűjtés megindítóihoz, 
nevezetesen a fáradhatlan ügybuzgalmu Scherer-Boccard 
Tivadar gróf úrhoz, jelentvén neki, mily kegyeletes módon 
szólittattunk fel egy gyűjtés megindítására, s bővebb utasi-
tást kérvén tőle az ekként befolyó összegnek hova kül-
dése iránt. 

Válaszlevele f. hó 9-én érkezett hozzánk, melyből a 
következő sorokat emeljük ki : 

„Ich benütze diesen Anlass, um dem ersten anonymen 
Geber, und Ihnen Ihre Güte für Eröffnung einer Sammlung 
in ,Religio' bestens zu verdanken. Die Krisis ist bei uns 
immer noch im Steigen, und wenn Gott nicht extra hilft, so 
stehen der Geistlichkeit schwere Tage der Prüfung bevor. 
Sympathie und milde Gaben aus dem fernen Ungarn sind 
daher doppelt willkommen." 

„Gott lohne es Ihnen, und Ihren Landesgenossen". 
A gyűjtés eddigi eredményeül 20 porosz tallért küld-

tünk a kegyes adakozók névlajstromával együtt a kijelölt 
helyre ; a fenmaradt 2 ft. 50 krnak nagyobb összegre való 
kiegészítését kérjük. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 403 ft. 60 kr. és 42 db. cs. kir. arany. 
10 frank aranyban, 2 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

B. A 1 darab ezüst húszas. 
Ezen jelige alatt : „Pontifex infallibilis benedic Joan-

nem sacerdotem Salvatoris", Horvát János, kecskeméti se-
gédlelkész 1 frt . 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, május 21. 41. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A vallástanítás a középtanodákban. — 
Az erdélyi püspök ő exjának a katb. statusgyülés előtt ta r -
tott megnyitó beszéde. — B. Vay Miklós beszéde. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A vallástanítás a középtanodákban. 
OijAtti 8s náöiv c'.V0JiÁ0Á0yrjaő-aí rov 
vovv exóvrwv, naíSevaiv xojv nao' f^ilv 
ccya&wv elvai ró tioojtov, ') 

I. 

Dupanloup, a nagynevű s emelkedett szellemű 
orleansi püspök „A Nevelés" czimü munkájához 
irt elég terjedelmes bevezetésben igy nyilatkozik : 
Az ifjúságot, mely egész életem gondoskodásának 
és szeretetének tárgyát képezé, egyre szeretem. 
Érzem, hogy éveim daczára szivem még nem öre-
gedett meg irányában. Az ifjúság végső reménye a 
vallásnak és hazának, s épen azért mindenkire nézve, 
ki akár az egyiket, akár a másikat szereti, ellen-
állhatlan vonzerővel, ellenállhatlan ingerrel bir . . . 
A mostani nemzedék, úgymond továbbá, forrása a 
következő nemzedéknek : képezzük tehát azt, ha 
lehet, oly módon, hogy a jövőnek szebb reménye-
ket hagyhassunk hátra, mint a milyeneket a jelen 
nyújt . 2) 

I ly érzület és szellem, milyen ezen jeles egy-
házfőben volt és van, kell, hogy lelkesítsen minden 
nevelőt és tanférfiut, ha nem akarunk rövid idő 
múlva oda jutni, hogy kénytelenitve érezzük ma-
gunkat a költővel felkiáltani: 

Aetas parentum, peior avis, túlit 
Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiorem. 

Fokozódott figyelmünket érdemli napjainkban 

') Naz. sz. Gergely Nagy sz. Vazul felett tartott dics-
beszédének 11-ik fejezetében. 

8) De L'Éducation. Paris. 1866. XXVII. XXVIII. 

a gymnasiumi ifjúság, melynek soraiból a szellemi 
munkások kerülnek ki, vagyis az emberi társaság 
azon osztálya, mely arra van hivatva, hogy a tár-
sadalmi élet savát képezze. 

A .tanultak, tudósok" osztálya a nemzettest 
idegrendszerét teszi ki, következőleg feladata, hogy 
képviselje az érzékfelettit, az eszmét. Minden ér-
telmi képzettség és ügyesség mellett mélyen alá-
sülyed a nép, ha a magasabb osztály igazi rendel-
tetését fel nem fogja, ha abban nem találkoznak 
szép számmal oly férfiak, kik az igazért, jóért és 
szépért lelkesülnek és a magasabb érdekek mellett 
áldozathozatalra is készek. 

Nagyra becsüljük mi a tudomány mindegyik 
ágát, mely az emberi szellemet disziti, a társadalmi 
életet nemesiti, boldogitja ; de jogos kifogásaink 
vannak oly tanultság, tudósság ellen, mely csak 
hivalkodik vagy épen üzérkedik a szellemi kincsek-
kel, mely a helyett, hogy szellemmel kezelné az 
anyagot, azt ennek alárendeli. 3) 

„A világ, úgymond b. Eötvös, 4) ujabb időben 
nagy átalakuláson ment keresztül, melynek az ál-
lamok egymás közti viszonyaiban s a társadalom-
ban történt változások csak egyes jeleneteit képe-
zik. Alapja ez átalakulásnak azon befolyásban ta-
lálható, melyet napjainkban szellemi tényezők az 
államra s a társadalom minden viszonyaira gya-
korolnak." 

Hogy ezen átalakulás milyen természetű és 
miféle forrásból fakad, — azt bővebben fejtegetni 
feladatunk körén kivül esik. Csak azt jegyezzük 
meg, hogy a tapasztalás műveltebb osztályainknak 
hitét felette szomorú szinben tünteti fel. Nem rég 
olvastuk egyik kitűnő folyóiratban, 5) hogy „azon 

/ 
3) V. ö. A Materialismus hatásairól. Greguss Ágost. 

Pest. 1859. 
4) Elnöki beszéd az akadémia közgyűlésén 1869. apr. 17. 
5) Histor.-pol. Blätter 71-ik kötet 1873. 342. 1. 
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borzasztó helyzetbe jutottunk, miszerint sok em-
bert veszünk körülöttünk észre, kik bizonyos naiv-
sággal istentelenek. Es ez a legrettenetesebb, amit 
valamely korról elmondani lehet." — Annyi két-
ségbe vonhatlan, hogy az indifferentismus, a posi-
tiv vallástól való elpártolás, kivált az úgynevezett 
,tanult, müveit4 osztálynál egyre növekszik, minek 
végzet teljes következményei csak alegszomorubbak 
lehetnek. Bizonyos tekintetben mi is elmondhatjuk 
Senecával: 6) „Antiqua sapientia nihil aliud, quam 
facienda et vitanda praecepit, et tune longe melio-
res e r an t v i r i : postquam docti prodier unt, boni desunt. 
Simplex enim illa et aperta virtus in obscuram et 
solertem scientiam versa est, docemurque disputare, 
non vivere;" már pedig, mint ugyanazon bölcs meg-
jegyzi, 7) „nullius rei difficilior est scientia." 

Igaz ugyan, hogy nagyon tévednénk, ha — 
eltekintve a vallásos nevelésnek mind a nyilvános, 
mind a családi életben felmerülő' számtalan akadá-
lyaitól — e fájdalmas jelenségért egyedül a tano-
dát tennők felelőssé ; annyi azonban bizonyos, hogy 
lia az illető osztály regeneratióját szivünkön hord-
juk s czélba venni akarjuk, mindenekelőtt azon 
képzettség s műveltség minőségét kell számba ven-
nünk, melyet a magasabb hivatalok- s befolyásos 
állomásokra készülő ifjak a gymnasiumban elsa-
játitanak. 

Ugyanis a gymnasiumi tanfolyam alatt éli az 
ifjú életének azon korszakát, mely döntő befolyás-
sal bir későbbi életirányára ; következőleg, lia a 
tanodában azon erős meggyőződést csepegtették 
lelkébe, miszerint egyedül Krisztusban és annak 
egyházában található fel valamint egyesek, ugy az 
egész emberiség számára az igazság és üdv: nem 
egy könnyen fog később hitében hajótörést szen-
vedni. Megtörténhetik ugyan, hogy a gymnasium-
ból kiszabadult ifjúnak hite és meggyőződése, az 
egyetemeken és akadémiákon, valamint később az 
életben nagy megpróbáltatásnak, leend kitéve ; meg-
történhetik, hogy egyik-másik ifjú áldozatul is esik 
a kivülről jövő kisértéseknek : annyira azonban 
sohasem fog alásülyedni, hogy később megment-
hető ne lenne. A jókor szivébe hintett vallásmag-
vak nem vesznek ki egészen, sőt kedvező körülmé-
nyek közt újra felélednek s bő gyümölcsöt hoznak. 
Mit mondjunk ellenben az olyan ifjakról, kik a 
gymnasiumi tanfolyam alatt valláserkölcsi tekin-
tetben el valának hanyagolva ? Hogy ezek könnyű 

6) Ep. 95. ad Lucilium. 
7) De brev. vitae cap. 6. 

szerével terelhetők hitetlenségre és az erkölcsi rom-
lásra, melyekből nem egy könnyen bontakozhatnak 
ki, sokkal világosabb, hogysem hoszasan bizonyít-
gatni kellene. 

A gymnasiumnak legelső feladata tehát a ke-
resztény gondolkodásmód és ker. érzület ápolása 
és megszilárdítása, a mi — kivált a felsőbb osztá-
lyokban — leginkább czélszerü vallástanítás által 
történhetik, mert Ziller szerint 8) a tanításban a 
legnagyobb nevelési erő rejlik, minthogy a nevére 
méltó tanitás által ébresztett, tehát szilárd alappal 
bíró képzetek érzületünkre s akaratunkra döntő 
befolyást gyakorolnak. Ha egyszer az értelem le-
tért az igazság útjáról, hasztalanul várjuk, hogy az 
akarat az erény ösvényén megmaradjon. „Ergo in-
figi debet persuasio, hogy Senecával szóljunk, ad 
totam pertinens vitám . . . qualis haec persuasio 
fuerit, talia erunt, quae agentur, quae cogitabun-
tur ; qualia autem haec fuerint, talis vita erit." 

(Folyt, köv ) 

Az erdélyi püspök ő exjának a kath. statusgyülés előtt 
tartott megnyitó beszéde. 

Igen tisztelt statusgyülés, kedves papjaim és szeretett 
biveim ! 

Midőn erdélyi'egyházmegyénk képviselő testületét ily 
szép számmal és ily diszes gyülekezetben vagyok szerencsés 
üdvözölni, nem tehetem, hogy mielőtt azon tárgyhoz szóla-
nék, mely tanácskozásunk anyaga leend, legforróbb há lá -
mat és köszönetemet ki ne fejezzem önöknek azon szives 
buzgalomért, melylyel nem tekintve fáradságot, költséget és 
más fontos teendőiket, — főpásztori meghívásomra ez ős-
régi püspöki szék köré megjelenni méltóztattak. Ezen éber 
ügyelem főpásztori szavaimra, ezen meleg érdeklődés anya-
szentegyházunk és iskoláink ügye iránt jól esik lelkemnek s 
Isten után uj erőt ad lankadozó karjaimnak, hogy önök se-
gélyével felemelve azokat, a jelen és jövő nemzedék vallás-
erkölcsi nemesbülésére és művelődésére sikeresebben foly-
tathassam a már félszázados munkát, melylyel a kegyes 
isteni gondviselés engemet megbízott. 

E munka mindenkor nehéz volt, mert nagy szent Ger-
gely mondása szerint ars artium regimen est animarum. De 
többszörösen megnehezedett korunkban, midőn, ha nem is 
tekintjük azon eszmeáramlatot, mely zajgó hullámaival a 
keresztény katholikus anyaszentegyház sziklafalai ellen tör, 
nagyon számosak azon igények, melyek erdélyi egyházunk 
viszonyai között jelenleg mind a hitélet gyarapításában és 
az erkölcsök javításában, mind pedig a nevelés és oktatás 
felkarolásában teljes joggal támasztatnak irányunkban. Mert 
anyaszentegyházunknak azon magasztos hivatásán kivül, 

8) Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht 
(1865.) czimü classicus munkájának 216-ik lapján. 

9) Ep. 95. 



hogy tagjait Isten kedves népévé és a mennyország örökö-
seivé nevelje, az is fenséges kötelessége, hogy valláserkölcsi 
képzés és a tudományok elöhaladásának és a kor igényeinek 
megfelelő nevelés és oktatás által, egyszersmind lerakja 
azon erős alapokat, melyeken a valódi polgárosodás és ez 
által a nemzet és haza jóllétének diszes temploma biztosan 
felemelkedhessék. 

Voltak idők, még pedig huzamos évszázadokra terje-
dők, melyekben az egyházi és állami kormányzás mintegy 
testvéries közreműködéssel iparkodott mind a belső, mind 
pedig a külső életet üdvösen szabályozni. Ez idők tiszteletre 
méltó hagyományai ránk szállottak, és mi azoknak örök 
elveit hiven megőrizve és követve, soha meg nem szününk 
a szentelt falak között is felséges királyunk trónja szilárd-
ságának, és nemzetünk boldogulásának, mennyire erőnktől 
kitelik, eszközlői lenni. 

Azonban hazai alkotmányunk ujabb átalakulása az 
egyházi kormányzatot elszakította az államitól és minket 
saját erőnkre hagyott. Ezen elválasztás következménye 
azonban nem az aggodalom jövőnk felől, sem a teendők 
iránti kételkedés, hanem azon nemes buzgalom felébredése 
kell, hogy legyen, melylyel dicső őseink a keresztény kath. 
anyaszentegyházat hazánkban megalapitották, és a legvi-
harosabb napokban is fentartották s ezáltal a jobblétért 
küzdő és szenvedő nemzet számára az isteni Gondviselés ki-
váló oltalmát biztosították. Szabad tér van most engedve e 
buzgalom üdvös működésére s nekünk kötelességünk azt 
elfoglalni és termő földdé tenni. Anyaszentegyházunk vál-
tozhatlan elvei és magasztos erkölcsi törvényei, az idők foly-
tán megszilárdult intézményei, a századok küzdelmeiben 
megedződött SZÍVÓS erélye, és a minket teljes joggal meg-
illető, részben kezünkben levő, részben még a kormánynál 
gondozott, de hozzánk és nem máshoz tartozó alapitványi 
vagy szerzeményi javak anyagi ereje kivánt segítségünkre 
leend ez üdvös törekvésben. 

Régibb és ujabb jogalapunk sem hiányzik az önkor-
mányzat beállítására. Az erdélyi, még érvényben levő tőrvé-
nyek, valamint a Lipótlevél elismerték, valamint más akkor 
bevett vallásoknak, ugy a katholikus anyaszentegyháznak 
is önkormányzati szabadságát. Az ujabb magyar törvények, 
midőn a teljes vallásegyenlőséget kimondották, akkor szent 
István egyházának sem akarták megszorítani önkormány-
zati jogát. Es névszerint erdélyi egyházunkat illetőleg ő 
császári s apostoli királyi felsége 1867-diki évi augusztus 
19-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi katholikus státus-
gyülés, az 1866-ik évi január 10-ki gyűlés jegyzőkönyve 
4-ik pontja alatt felállított alapon egybehivassék, és az 
erdélyi királyi kormányszéknél fenállott katholikus com-
missio megszüntettetvén, az eddig annak hatásköréhez tar-
tozott ügyek az egybehivandó statusgyülés, illetőleg az ezál 
tal s ennek kebeléből választandó bizottmánynak befolyásá-
val kezeltessenek. 

Ezen jogalapokon s főleg tekintettel ő császári s apos-
toli királyi Felsége fenntisztelt legkegyelmesebb engedé-
lyére, nem késtem a katholikus statusgyülést az 1868-dik 
évi febr. 9-kére egybehívni, mely ugyanazon napon tanács-
kozásait meg is kezdette, némi munkálatokat készített, de 

legfontosabb teendőit be nem végezte s anélkül oszlott 
szét, hogy kebeléből a katholikus bizottmányt megválasz-
totta volna. 

Azóta a viszonyok más alakulást nyertek, mely auto-
nómiánk beállítását sürgősebben követelik. Az országos ka-
tholikus congressus, melyben az erdélyi püspöki megye is 
választott képviselői által részt vett, megtartatott s abban a 
szent István birodalmára szóló katholikus autonomiai szer-
vezet megállapittatott. Az erdélyi királyi kormányszék fel-
oszlott, s az ennek helyét egy ideig pótló királyi biztosság 
is megszűnt. És most egy, a magyar királyi vallás- és köz-
oktatási minisztérium által beállított ideiglenes bizottmány 
intézi a katholikus statust illető ügyeket anélkül, hogy az az 
összes erdélyi egyházmegye képviseletének volna kifolyása 
és annak megbízása jellegét viselné. 

Miért önkormányzatunk elismert jogalapjára támasz-
kodva nem tehettem, hogy ne engedjek azon több oldalról 
hozzám intézett feliratoknak, melyek a katholikus status-
gyülések egybehivását sürgették a végett, hogy 1868-ban 
be nem végzett teendőit elintézze. 

Nagy örömemre tehát ismét szerencsém lévén kedves 
papjaim, és szeretett hiveim ily nagy tekintetű gyülekeze-
téhez, midőn önöket egyenként és mindnyájan legszivélye-
sebben üdvözlöm, egyszersmind bátor vagyok néhány szóval 
körvonalozni a ránk várakozó teendőket. 

A statusgyülés szervezésének elvi kérdései részint az 
előbbi gyűlésen behatólag megvitatva voltak, részint az or-
szágos congressuson megoldattak. Nekünk, mint az egész 
részének e tekintetben egyéb feladatunk nincs, mint kerülve 
az elvi kérdéseket, régibb joggyakorlatunk, és az országos 
szervezet alapján erdélyi egyházmegyénk statusgyülésének 
rendszeres megtartását elhatározni, és ezáltal önkormány-
zatunk létezését és működését valósítani. 

Továbbá minthogy már 1868-ban az lett volna egyik 
feladatunk, hogy a statusgyülés kebeléből egy bizottságot 
válaszszunk, mely a statusgyülés utasitása szerint érintke-
zésbe lépjen a magyar királyi kormány nyal, és azzal meg-
állapodásra jutva az akkori kir. kormányszék mellett fen-
állott kath. bizottságtól átvegye a kath. statusnak ez által 
kezelt ügyeit és végezze, de ama gyűlés anélkül oszlott 
szét, hogy e bizottságot kiküldötte volna ; jelen összejövete-
lünk második feladata egy ily bizottság megválasztása és 
kiküldése lenne. 

Ide járulnak még némely sérelmek, melyek részint 
egyházainkon és iskoláinkon, részint alapjainkon és egyéb 
tulajdonainkon 1868. gyűlésünk óta történtek, s melyeknek 
megorvoslásáról okvetetlenül gondoskodnunk kell. 

Rövid szavakban kifejezve ezek lévén legsürgősebb fel-
adataink főpásztori teljes bizalommal kérem az igen tisztelt 
gyűlést, hogy azokat tanácskozásuk tárgyává tévén bölcs 
belátásuk és nemes érdeklődésök szerint hozzászólni, s amit 
erdélyi egyházunkra nézve szükségesnek, üdvösnek, elő-
nyősnek méltóztatnak látni, azt megállapítani és meghatá-
rozni kegyeskedjenek. 

Legforróbb ohajom, é3 imám, hogy a kegyes ur Isten 
adja meg mindnyájunknak azon szent kegyelmét, melynek 
segélyével a valót és igazat megismerve, annak utmutatása 
szerint tanácskozzunk. Kölcsönös szeretet kisérje szavainkat, 
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nemes ügybuzgalom hevítse kebleinket, egyetértés és össze-
tartás tegyen erősekké bennünket, s fáradalmainkat koszo-
rúzza az Ég kegyes áldása ! 

Akkor remélhetjük, hogy anyaszentegyházunk önálló-
sága valósítva lesz ; és mi arra, ami jó, üdvös és önvédel-
münkre szükséges, saját egyházunk törvényeinek útmuta-
tása szerint szabadon rendelkezhetvén, működésűnk gyü-
mölcsözőbbé váland; ekkor százezreknek ereje tömörülve tá-
mogatni, sőt újból építeni fogja templomaink roskadozó 
falait, gyarapitandja szeretett kiveink nevelő-intézeteit, biz-
tositandja az árváknak zaklatott menhelyét, védelmezni fogja 
a fennálló kegyes intézeteinket s a keresztény anyaszent-
egyháznak s hazánknak számára megmentendi, sőt termé-
kenynyé teendi ama földet, melyen járunk ; meg fogja őrizni 
a maga fényében azon kath. nevet, melyet atyáiuk ezen or-
szágban huzamos századokon keresztül dicsőségesen hordoz-
tak, s ekként minket méltókká teend azon nagynevű elődökre, 
kik e földön a kath. szent vallásta legborongósabb viszonyok 
között is nagy áldozatokkal s heves küzdelmekkel fentar-
tották és nekünk áthagyományozták. Ekkor büszkén fogja 
kiki bevallani, hogy neve keresztény- s vezetékneve római 
katholikus, miként atyáiuk huzamos századokon keresztül 
hangoztatni dicsőségöknek tartották. 

E lelkesítő reményekkel keblemben az erd. kath. sta-
tusgyülést Istennek nagyobb dicsőségére, s anyaszentegy-
házunk épülésére az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Isten-
nek nevében ezennel újból megnyitom. 

B. Yay Miklós beszéde. 

Pest, május 19. A protestantismus ünnepet ült, a nap 
hőse báró Vay Miklós volt, mint a ki a protestantismus kö-
rül ötven év alatt sok érdemet szerzett. Távol van tőlünk, 
hogy becsméreljük protestáns atyánkfiainak az ünnepély 
megtartásában kifejtett buzgóságát, távol van az is, hogy 
saját házi ügyeikbe avatkozva, bírálgassuk a szellemet, 
moly egyházukat átlengi ; ez csak a protestantismusnak ki-
zárólagos természete, mint arról a Miskolczon lefolyt 50 
éves ünnepély is hangos tanúságot szolgáltat. Maga az ünne-
pély hőse volt az, ki nem elégedve meg avval, hogy a pro-
testantismus érdemei és a kivívott győzelmek gyönyör-élve-
zete felett áradozzék, a specifice protestáns ünnepélylyel 
semmi összefüggésben sem levő tárgyra is terelte eszméit. 
Ugyan mi volna-e tárgy, ha nem a katholicismus ? ! Végbe 
mehetne-e a protestáns gyűlés anélkül, hogy a katkolicis-
musnak legalább egy oldalvágást ne adnának még nagynak 
tartott embereik is, kikről jogosan fel lehetne tenni annyi 
tapintatot, hogy nem fognak a katholicismus ellen terveket 
forralni s a kedélyeket ok nélkül felizgatni épen akkor, mi-
dőn tiszteletükre kath. prépost, kath. egyháziak is megje-
lennek ? De ugyan mi is képezné e nélkül a protestáns ün-
nepélyek zamatját ? mi lenne a régi gyűlölségből, melyet 
csupa szeretetből táplálnak irántunk kedves atyánkfiai ! 

Azon beszéd, melyet a báró ur tisztelgői jelenlétében 
tartott, túlhaladva a felekezeti határt, felment bennünket is 
a be nem avatkozás kötelezettségétől, mert nem türketjük 
egykedvűen, kogy a protestantismus történeti tények igno-

rálásával a mi rovásunkra magasztaltassák, vagy hogy fel 
ne szólaljunk akkor, midőn a protestantismus harczra szó-
littatik fel ellenünk, kolott mi békében hagyjuk őt feloszlani 
s a semmiségbe merülni. Két pont az különösen, melyre a b. 
ur beszédje fonalán válaszolni szándékozunk. Az elsőben, a 
b. ur nem törődik vele, ha „az idő folyamában hitrendsze-
rük élőfájáról egyes ágazatok leválnak, a ker. vallás örök 
igazságait a tudomány ugy sem homályosíthatja el, azért 
egyességet óhajt a protestánsok között a lényegesekre, a 
többiekre nézve pedig a szeretetet ; „mert az eretnekités nem 
a protestantismus természete" ! 

Ha már a b. ur jónak látta is kinyilatkoztatni, hogy 
az idők folyamában hitrendszerük életfájáról egyes ágaza-
tok lehullhatnak, nagyon ajánlatos lett volna, hogy legalább 
az utolsó passust hagyta volna ki beszédéből és pedig a pro-
testantismus érdekében; mert valamint nincsen mit dicse-
kedni a protestantismusnak kitrendszerének élőfájával, mely-
ből maholnap csak egy kiszáradt tuskó marad fenn, hirdetve 
a protestantismus terméketlen, pusztító természetét ; ugy 
hasztalan állítás az, mintha az eretnekités nem lenne a pro-
testantismus természete, épen oly hasztalan, mintha valaki 
szerecsent akarna fehérre mosni. A báró ur ezen állí-
tásából, midőn az eretnekitési természetet a protestantis-
musról elég érthetően ránk akarja hárítani, ugy látszik, 
hogy a pesti reformált hitszónok, a „genialis" Cleynmann, 
kitől a b. ur a protestáns theol. tudományokba avattatott, 
vagy maga sem ismerte a kegyes ősök még kegyesebb tá r -
salgását, vagy, a mit inkább hiszünk, czélszerübbnek tartotta 
bizonyos épületes scenákat elhallgatni. Az okozott kiányt 
majd törekszünk mi röviden utólagosan pótolni. 

A reformatio ősatyjának, Luthernek tudvalevőleg több-
féle vitatkozásai voltak azokkal, kik a tiszta evangelium 
alapján, a szabad vizsgálati jognál fogva szintén reformálni 
akartak. Itt mutatta meg L., mennyire nem természete a 
protestantismusnak az eretnekités s az ezt követö kiközösités. 
Tudvalevő dolog, hogy midőn Zwingli az urvacsoráról más-
kép vélekedett mint L., ez öt és mindazokat kiátkozta, kik 
máskép hisznek, mint ő ; nyilt dolog, hogy egyetlen egy le-
vélben több átkot szór a svajezi reformátorokra, mint az 
egyház összesen; mikor pedig Orlamündbe ment „szétzú-
zandó a sátán fejét" Carlstadtot s mikor jól kiveszekedték 
magokat, a következő szeretetteljes üdvözlettel váltak el 
egymástól „bárcsak a kereken látnálak" mire a másik „bár-
csak kitörnéd nyakadat, mielőtt a városból kiérsz"; ezen test-
véri üdvözlet is azért történt, mert mindenik igaznak tar -
totta a másiknak álláspontját ; egyhelyt ismét azt mondja, 
hogy az excommunicatiót megtartotta ; hogy az anabaptistá-
kat, sacramentáriusokat és haereticusokat nem kell hallgatni, 
hanem ki kell őket átkozni ; a párisi egyetemet pedig asini 
parisiensesnek, az eretnekség posványának nevezi. Melanch-
tont meg annyira szerették saját felei, hogy ez panaszkodik: 
„hoc agunt isti hypocritae ut me pellant, cum sangvinem meum 
haurire non possint." Ez mind azt mutatja, hogy a protes-
táns kegyes doctorok nagyon szerették egymást és mindazo-
kat, a kik velük külön véleményben voltak, azért üldözték. 

Zwingliről is feljegyezte a történelem, hogy az ana-
baptistákat vizbefojtásra ítélte, qui iterum mergunt mergan-
tur, miért is a boldogtalan Manz Bódogot el is merítették a tó 
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hullámaiba, természetesen ez csak azért történt, mert a re-
formatio szelidlelkü terjesztői senkit sem tartottak eretnek-
nek ; a svajczi protestantismus 2-ik atyja, Calvin pedig a 
genfi piaczon égette el eretnek társát ; hát Grruet Jakab és 
Grentilis Bálint mit mondanak ! hát az a genfi Inquisitions-
consistorium mit jelent azon felekezetnél, melynek az eret-
nekités nem természete ! Megengedjük mi azt a t. b. urnák, 
hogy a reformatio fejei talán itt-ott nem igen használták az 
eretnek kifejezést, de annál rövidebben bántak el azokkal, 
kiket haereticusoknak tartottak, annál inkább pusztították 
ellenfeleiket tűzzel és vassal; nem szavakkal, de tényleg 
bélyegezték őket eretnekeknek, midőn vagy hivataluktól 
megfosztották vagy száműzték, vagy mint a fentebbieket 
kivégeztették ; az illetők valószinüleg szivesebben vették 
volna, ha egyszerűen csak haereticusoknak nyilvánitják 
vala, minthogy áldozatul kellett esniök, vérüket kellett 
kiontaniok akkor, midőn ők nem tettek egyebet, mint csak 
tudós mestereik példáit hiven követték. Azt sem lesz érdek-
telen megtudni a b. urnák, hogy a protestantismus egyik 
nevezetes embere, Beza ily czimü könyvet irt : De haereticis 
a civili magistratu puniendis, melyben bebizonyitá az eret-
nekek halálos büntetésének igazságosságát. 

De a legújabb történet is nem egy esetet jegyzett fel, 
hogy bebizonyítsa a jövő kornak, mennyire nem természete 
a protestantismusnak az eretnekités ; alig egy pár hónapja, 
hogy a protestáns Sydow „eretnekittetet" a protestáns con-
sistorium által; hasonlóképen jár t Dr. Hanne is és mások. 

Ha a báró ur ő exjának egyéb bokros teendők 50 év 
óta annyi időt hagytak volna, hogy saját vallásának sym-
bolicus könyveit és történetét tanulmányozza, akkor Ká l -
vinnak gyakorlati égetésein, s Luthernek sürü, de kissé 
rendszertelen káromkodásain kivül is elég bizonyítékot talál 
vala arra, hogy ugyancsak a protestantismus is érezte az 
„eretnekités" szükségességét. Olvassa csak el az ágostai hit-
vallásnak 28. czikkelyét, az „Apologiá"-nak jegyzeteit a 6-
és 14. czikkhez, vagy a smalkaldi czikkelyek III. részének 
9. szakaszát. Avagy üsse fel Büchnernek „Biblische Haus-
verordnung"-ját, ezen szó alatt : ,Bannl, vagy a Heppe-féle 
„Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche" czimü mun-
kát a 487 1. sat. sat. 

Persze, ez talán, megvalljuk, unalmas dolog; de higye 
el ő exja, hogy még sokkal untatóbb örökké ama bizonyos 
hagyományos hazugságokat hallani, melyek manap a pro-
testantismusnak egyháztörténelmét, dogmatikáját, polémiá-
já t ; röviden mondva egész tudományát képezik. Avagy 
minő rubrika alá veszi ő exja VIII. Henrik s a „szűz" ki-
rályné, Erzsébet, az anglikanismus eme két „nagy" aposto-
lának gyilkolásait, kegyetlenkedéseit s fosztogatásait ? Azok 
talán a protestáns türelemhez tartoznak ? Igaza lehet ! 

Nagyon ajánlandó tehát a báró urnák jövőre, hogy 
mielőtt máskor a sarat ránk dobná, nézzen körül saját tábo-
rában, nem úszik e saját felekezete azon mocsárban, mely-
től azt mások rovására megfontolatlanul mentnek hirdeti, 
mert történeti tényeket tagadni lehet, de letörölni a törté-
nelem érczlapjairól azokat nem. Ily és hasonló alaptalan állí-
tásaival elérheti a báró ur, hogy saját felekezetének emberei 
megéljenezzék, hogy ellenünk fanatizálja saját feleit, kik 
sem saját sectájok őseinek, sem a kath. egyháznak történe-

tét nem ismerik ; de állitásai felett mindazok mosolyogni 
fognak, kik a történelmet nem dictiókból, hanem részrehaj-
latlan katholikus, sőt protestáns Írókból is tanulmányozták. 

(Vége kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 15. Mi a l e g ú j a b b b ü n ? Nagy ked-

vünk lenne e talány megfejtésére dijat tűzni ki olyformán, 
hogy először is minden katholikus embernek kötelessége 
lenne a megfejtéshez hozzászólni, s kik helyesen fejtenék 
meg, azok megnyernék a kitűzött dijat egyenkint, a kik pe-
dig nem fejtenék meg, azok köteleztetnének egy-egy k ra j -
czárt fizetni, a mely összeg péterfillérül küldetnék Rómába, 
a hozzá csatolandó kitűzött dijjal együtt, a mi szép összeg 
lenne; mert jótállok felőle, hogy nem találkoznék ember, aki 
e talányt helyesen megfejtené, hisz, oda legalább is az szük-
ségeltetnék, hogy az ember naponkint elrontsa gyomrát a 
liberalismus moráljával. 

Hogy azonban szives olvasóink czéltalauul ne törjék 
fejüket, megfejtjük mi ezennel a talányt, nem ugyan saját 
találékonyságunkkal, hanem a ,Hon' segítségével. A legújabb 
bünt ugyanis a ,H.' szerint az képezi, ha a püspöki kar 
hiveit imádságra szólitja fel, ezért bűnösök a német püspö-
kök is, kik Fuldában összegyűlve, egy közös főpásztori 
levélben az egyház jelen szorongatott helyzetében hiveiket 
imádságra hivják fel ; nem mást jelent ez a ,Hon' szabad-
kőműves szemében, mint keresztes háborút az állami hata-
lom ellen, szövetség ez szerinte a communardokkal, habár 
nem oly nagy bün is, mint kétszáz évvel ezelőtt lett volna, 
íme eddig azt hitte volna az ember, hogy igaz az a közmon-
dás „ora et labora" és most a liberalismus morálja szerint a 
közmondás első része bűnné változott, természetesen azért, 
mert az imádságra a hiveket katholikus püspöki kar szó-
litja fel, de nem lett volna ez, ha a ,Hon' inditványa szerint 
az idei első fagy következtében, a cultusminister ur a fele-
kezetnélküli közösimádságot csakugyan rendelte volna el. 

Jól mondta valaki, hogy mielőtt az ember liberális 
lesz, szükséges józan eszéről lemondani, és a becsületesség-
nek még fogalmából is kivetkőzni. Ahhoz is, hogy a német 
püspöki karnak hiveihez intézett, valóban szelid felhívását 
igy elferdíteni lehessen, csakis liberális becsületesség kell. 
Aki a püspöki karnak e felhívását fanaticus gyűlölet nélkül 
olvassa és összeveti azon gyalázatos és minden kritikán alóli 
eljárással, melyet a porosz kanczellár az egyház ellen követ, 
az ahelyett, hogy ily gyalázatos és minden szemérmet levet-
kőzött elferditésre vetemednék, inkább csudálkozni fog, 
hogy a püspöki kar a mellett, hogy méltóságteljesen, mégis 
csak ily szeliden szólalt fel. Mondhatott volna mást, szólha-
tott volna erősebben, mint tette, de a katholicismusnak az 
nem természete, hogy a protestantismushoz hasonlólag hiveit, 
mint az a parasztlázadáskor történt, forradalomra hivja fel ; 
ily eljárás csak a protestantismus és szabadkőművességhez 
illik, de nem a katholicismushoz. 

A communardok és petroleurek nem a katholicismus 
talaján, hanem a modern liberálistico-szabadkömüvesség 
tanaiból szoktak felburjánzani, az imádság soha sem szült 
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még összeesküvőket és gyujtogatókat, mint azt a dicső pro-
testantismus és szabadkőművességről a történelem elég bő-
ven feljegyezte. Ha a ,Hon'-nak kedve lenne sorba kér-
dezni a párisi petroleureket, ugy meggyőződhetnék, hogy 
azok mind a szabadkőművesség törvényes gyermekei voltak, 
kiknek bizonyára ugyancsak kevés gondjuk volt arra, hogy 
a liberalismus talaján felburjánzott communismus tanait 
eszükből imádság által kiverjék. 

A ,Hon'-ból és munkatársaiból ugyan valószínűleg 
nagyon kevéssé várhatjuk, hogy az imádság ereje és hatá-
sáról meglennének tapasztalatból győződve, de végre is azon 
természeti ösztönből itélve, mely a liberalismusnak tulajdona, 
melynélfogva igen jól tudja, mi lehet rá veszélyes, nagyon 
könnyen lehet következtetni, hogy azért huzza félre a ha-
rangot szabadkőmüvesi modorban a fuldai főpásztori körle-
vél ellen, mert jól tudja a történelemből, hogy a kath. egyház 
általános imája nem egyszer sok veszélyt háritott már el 
felőle, mi a jelen esetben könnyen a liberalismus vesztét 
okozhatná ; oh ! jobban félnek e bátor liberális urak az imád-
ságtól, mint a fegyvertől, mert azt megakadályozni nem 
lehet, de ezt a liberális kézben központosult erőszak kényel-
mesen leverheti ; vagy a legvégső esetben az ember „libei-ali-
ter" megfutamlik ! 

Nagyon jól tudhatná különben a ,H.', ha akarná, 
hogy a commune-féle eszmék épen azon idő óta születtek és 
terjedtek el, mióta az imádság nagyon kevés, vagy épen 
semmi részét sem képezi az emberek foglalkozásának és 
hogy a communismus tanai épen azon szerkesztőségekből 
szóratnak ki a világba, hol az imádság helyét a káromko-
dás és a katholicismus meggyülöltetésére koholt gyalázatos 
tervek és rágalmak foglalják el. Az ily eljárást nem irigyel-
jük, csak sajnáljuk az emberiséget, hogy ily vezetők kezébe 
került. Nevezze azonban a ,H.' társaival együtt is bármikép 
is a püspöki kar köriratát, mi Istenbe vetett rendületlen 
bizalommal reméljük, hogy az uj közös imádságnak meg lesz 
gazdag áldása, hogy a bün uralmának gátot vetend, mely-
nek következményét hazánkban is megérzendik mindazok, 
kik a becsületesség határán magukat túltéve, méltóságukkal 
összeférhetőnek tartották, a vallásos lélek nyilatkozatát, 
saját sötét lelkük szüleményenek gyümölcsével összekötte-
tésbe hozni, és bűnnek bélyegezni azt, a mi a vallásos lélek-
nek szárnyat kölcsönöz, hogy a magasba emelkedhessék. 

Pest, május 20. A , K a t h . R e f o r m ' - n a k múltkor 
jelzett észrevételeire felelni, oly munka, melyre csak igen 
kedvetlenül vállalkozunk. 

Nem tagadjuk ugyanis, miszerint az emiitett lapot ép-
oly képtelen, mint illetéktelennek tartjuk arra nézve, hogy 
az egyes katholikus kérdésekben elfoglalt álláspontunk 
felett Ítéletet mondjon ; magunkat pedig épen nem kötele-
seknek arra, hogy ily körök s elemek előtt, mint a minők a 
„Kath. Beform"-nak állitólagos patrónusai, eljárásunkat, 
nyilatkozatainkat, érvelésünket szóval egész magunktartását 
igazoljuk. 

Ha tehát az ellenünk intézett támadásra ma mégis 
visszatérünk, korántsem azért teszszük azt, mintha a „Kath. 
Reform"-mai bármiképen polémiába vagy eszmecserébe ki-
vánnánk ereszkedni ; mert jól tudjuk, hogy ez oly csere, 
melyben amannak nincs mit visszaadnia; de azért sem, 

mintha ellenfelünket álláspontunk helyes voltáról meggyőzni 
reméllenők vagy kivánuók ; — hanem egyedül azért, hogy 
lássák t. olvasóink, mily lovagiasak azon fegyverek, melyek-
kel a „Kath. Reform"-ék. küzdenek, s hogy ezen egy példa 
által igazoljuk magunkat t. közönségünk előtt azon esetre, 
ha ezentúl e lapnak belénk kötési kísérleteit, amint megér-
demlik, „különös" tisztelettel ignorálnók. 

A „Kath. Reform", mint már múltkor is jelentettük, 
támadásait a lapunk 29. számában megjelent, f. é. márcz. 
30-áról kelt, • jegyű levelen kezdi. E levél, mint minden 
elfogulatlan olvasó belátja, kiválólag azon eszmét fejtegeti, 
miszerint az, mit mi itt Magyarországon „kath. autonomiá"-
nak nevezünk, valódi hithüséget tételez fel a katholikus 
népben s azokban, kik azt egy bármiként alakulandó auto-
nómiai testületnek kebelében képviselni hivatva lesznek ; 
mert különben oly emberek előtt nyitván meg a féktelenke-
dés sorompóit, kiknek saját katholikus hitökről fogalmok 
sincs, az egész autonomia a magyar katholika egyháznak 
nem hogy hasznára, hanem kárára, vesztére lesz. 

Ezen eszmemenet annál könnyebben fejthető meg, ha 
tekintetbe veszszük, hogy az idézett pesti levélnek irója 
Bartal Györgynek egy oly nyilatkozatából indult ki, mely-
ben az, tekintve azon „hiányokat, melyek a kath. egyháznak, 
különösen annak világi viszonyaira vonatkozó ügyeiben lé-
teznek", egy „egészséges, a kath. hitfelekezetü világiakat is 
megnyugtató autonomicus rendszer" mielőbbi életbeléptetését 
kivánja. Már most előrebocsátva, hogy a katkolikus hit s a 
kath. egyháznak isteni rendeleten alapuló belszervezete 
olyasvalami, mi absolute megváltozhatlan, s tekintve azon 
magatartást, melyet Bartal György s pártja az autonomiai 
congressuson követett, igen félő, hogy az, mi ezen urakat 
„megnyugtatná", igen is a protestantismusban, de katholikus 
alapon soha sem található. Nem kutatjuk most, tudva s 
akarva lépnek-e fel ily követelésekkel, avagy csak a kellő 
tájékozottság hiánya, vagy, — mert Bartal Györgyről be-
szélünk, — a tanulmányoknak egy bizonyos egyoldalú ki-
fejlődése okozza-e, hogy mint katholikusok az autonomiai 
jogok közé olyanokat is foglaljanak, miket a protestáns hitelv 
adott, s ott is önvesztére, s az igazság fogalmának nyilt 
gúnyára az egyénnek ; — nem kutatjuk most, mondjuk, mi 
okozza ebbeli fellépésöket ; hanem csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a mi, hitünk s egyházunk integritására vonatkozó 
aggályaink sokkal fontosabbaknak látszanak nekünk, mint 
az övék, s hogy ennélfogva mi — azaz a kath. híveknek azon 
része, kiknek nincsen kedvök kálvinistákká, vagy kálvi-
nista-félékké lenni, bármily kellemesnek is látszassék bizo-
nyos urak előtt egy „föeurator"-mik szerepe; — hogy mi 
mondjuk, mielőtt az autonómiáért rajongani tudnánk, előbb 
biztosítékot s megnyugvást kívánnánk aziránt, hogy ezen 
autonomia nem fog a magyarországi katholicismusnak alá-
ásására felhasználtatni. Nem fog pedig, ha mindazok, kiknek 
ez ügyben szerepet játszani alkalmok lesz, határozottan a 
katholikus hit alapjára állanak, de mivel az egész discursus 
Bartal nevének említéséből indult ki, talán megmagyaráz-
ható, hogy a „megnyugtatás" körüli óhaj fokozódott eleven-
séggel állt az illető • jegyű czikkirónak lelke előtt? ! 

De talán sokat is mondtunk már egy oly czikknek 
magyarázatára, melynek értelme nyilt könyv mindenki előtt, 
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a ki nem keres szántszándékosan alkalmat a ferdítésre. 
Lássuk inkább most, mint mond a „Kath. Reform" ezen 
czikkre. " (Folyt, köv.) 

Család, május bavában. K e r ü l e t i k o r o n a s 
é s z r e v é t e l a k e r ü l e t i k o r o n á k a t i l l e t ő l e g . 
(Vége.) Igaz ugyan, bogy ennek nem igy kellene történnie ; 
hanem hát a mindennapi tapasztalás szemlátomást nem bi-
zonyitja-e, hogy kormány és országgyűlés egyaránt oly 
nagy kedvteléssel szereti a külföldet mindenben, ami mint 
mondani szokták : liberális, de egyházunkra nézve végzetes, 
utánozni? Es nem jön-e évről évre több liberális eszme, ha-
tározat és javaslat az országgyűlésen felszínre ? Lám, öt 
évvel ezelőtt megalkották a felekezetien iskolákat életrehivó 
uj iskolatörvényt, azután egyetemünk kath. jellegét s vagyo-
nát támadták meg, majd meg vallás- és tanulmányi alap-
jaink jogos birtokát vonták kétségbe, a gyönyörűséges pol-
gári házasság törvényesitését elvben pedig, még csak nem 
régiben fogadták el. Igy megy ez nálunk fokról fokra, lépés-
ről lépésre, a vesztének indult oktondi külföldet majom 
módra utánozva, mig nem a legújabb külföldi egyházüldöz-
tetés is nálunk hasonló mérvben folytattatni fog. Mi által 
védhetjük magunkat az egyetemes rombolás eme vad árja 
ellen? Kétségkívül első sorban az által leune hazánkban e 
romboló ár ellen hatalmas védgát emelve, hogyha valahára 
már a katholikusok is külön autonómiával bírnának. Igen 
ám ; de feltéve, hogy már bírnánk autonómiával, váljon 
azért tétlenül, a veszélytől való minden félelem nélkül, 
s közönyösen nézhetnők-e azokat, amik szomszédunkban 
egyházunk ellen vakmerő módon elkövettetnek ? Mindenkor, 
még ha autonomiánk lesz is, résen kell állnunk, nehogy vé-
letlenül meglepettessünk és saját házunk is lángba borittas-
sék fejünk felett. Annyival inkább kötelességünk tékát most, 
midőn autonomiánk még nincs, egy phalanxxá tömörülnünk, 
hogy a külföldről jövő és már hazánkban is gyökeret verő 
vészes áramlat ellen magunkat, s illetőleg egyházunk szent 
s elvítázhatlan jogait védjük s biztosítsuk. Es mily uton s 
mi által érhetjük el ezt ? Oly uton s azáltal, ha kerületi gyű-
léseinken mindaz ellen, a mi hazánkban akár a kormány ré-
széről, akár az országgyűlésen, akár a sajtó utján, akár pedig 
egyes erkölcsi személyek, u. m. városi képviseletek, megyei gyű-
lések stb. által egyházunkat illetőleg sértés, károsítás és ille-
téktelen beavatkozáskép történik, egyetemesen tiltakozunk, til-
takozásainkat irásba foglalva szükséges intézkedés végett m. t. 
föpásztorainklioz felterjesztjük, s kath. lapjainkban napvilágra 
is hozzuk, hogy lássák ellenségeink, mikép nem alvó ellen-
féllel van dolguk, kanem résen állunk, s az ő compact táma-
dásaikat még szorosabb összetartással visszaverjük s nem 
engedjük, kogy idegenek tolakodjanak a mi kázunkba, ide-
genek parancsoljanak velünk s intézkedjenek rólunk nél-
külünk. 

Kiváltképen ez lenne tehát mai napság a papi kerületi 
gyűlések egyik főfeladata, s meg vagyok győződve, hogyha 
t. paptársaim minden kerületi gyűlésen eszerint fognak el-
járni, és nem szorítkozva a hivatalosan előirt csekélyebb 
jelentőségű és szűkebb érdekű teendők elvégzésére, a fen-
jelzett irányban messzebb látkört nyitnak magoknak, az 
összes magyarországi kath. papság áttörhetlen phalanxként 
fog főpásztorai köré sorakozni, s az egyházunkat ért meg-

aláztatások és bántalmazások nálunk ritkulni fognak, ha 
épen meg nem szűnni. 

Ennyit igénytelen véleménykép kerületi gyűléseink 
egyik feladatáról. 

Riesz Gáspár. 

IRODALOM. 
39. Megjelent s beküldetett Buzárovits Gusztáv (ezelőtt 

Sartori Károly) könyv- s műárus által, Esztergomban : 
„Das Evangelium der liberalen Toleranz", unter kri-

tischer Sonde, von Philipp Laicus (Verfasser der „Liberalen 
Phrasen") k. 8. 186 1. ára 75, keresztkötés alatt 82 kr. 

„Der moderne Unglaube und seine Hauptursachen" 
von N. J . Laforet, 214 1. ára 1 ft. 8, illetőleg 1 ft. 20 kr. 

„Die Civilehe und die kirchliche Ehe" von P. Sauzet ; 
n. 8., 64. 1. ára 54, illet. 60 kr. 

..Die Trennung der Schule von der Kirche", Hirten-
brief von Wilh. Emanuel Freiherr von Ketteier, Bischof von 
Mainz ; n. 8., 32 1. ára 18, illetőleg 20 kr. 

Kaphatók Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében 
Esztergomban. 

40. Megjelent s beküldetett, Sartori Károly könyvke-
reskedése által, Pesten a városháztéren : 

„Die österreichische Reichspartei von Viktor Weiss-
starkenfels. II. Einheit und Untheilbarkeit des Reiches". 
Történelmi tekintetben igen érdekes röpirat, mely a Sanctio 
pragmaticávsA is behatóan foglalkozik. 

„Weckstimmen für d. kath. Volk. IV. Jhi-gg. 4. und 5. 
Heft : A-B-C-Büchlein für Arbeiter, Bürgers- und andere 
Christenleute, die der Schule entwachsen sind ; nach der 
neuesten Lehrmethode verfasst von F. Rauch." 

Stolz Albannak. ,A-B-C für grosse Leute', valamint a 
Reichensperger-féle , Phrasen und Schlagwörter1-nek igen 
sikerült utánzása, mely napjaink legdivatosb phrazisait nép-
szerű modorban fejtegeti. Például ideigtatjuk néhány czikk-
nek czimeit : Abonniren, Beichtstuhl-Geschichten, Confes-
sionslos, Ehe, (Civilehe), Freiheit (Rede-, Press-, Gewissens-, 
Wahl- és Wucherfreiheit) Humanitaet, Jude, Kapital, Lüge, 
Naturforscher, Ortsschulrath, Patriotismus, Rechtsstaat, To-
leranz, Ultramoutan, Zeitgeist. 

Ara egy egész, 12 füzetből álló évfolyamnak, bérmen-
tes megküldéssel 1 frt. o. é. 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek : 6 császári és apostoli kir. felsége 

folyó évi május hó 9-kén kelt legfelsőbb határozványnyal 
Jáhn Mainrád, pannonhalmi perjelnek a boldogságos szűz 
Máriáról czimzett dömölki apáttá lett' kineveztetését legke-
gyelmesebben helybenhagyni méltóztatott. 

— Kegyes adakozások. Jekelfalusy Vincze, székesfehér-
vári megyés püspök ur ő mlga a tési plebánia-templomban 
felállitott uj orgona költségeinek fedezésére, száz forintot 
volt kegyes adományozni. — Fogarassy Mihály, erdélyi püs-
pök ő nmlga Károly-Fehérvárt 5500 frton telket vásárolt, 
hol iskolaépületet fog emeltetni. — Ipolyi Arnold, beszter-
czebányai püspök ö mlga a tkurócz-sz.-ilonai kath. iskolára 
300, a beszterczebányai szegények számára 100 frtot ado-
mányozott. — Szajbély H. cz. püspök ő mlga az ujonan épülő 
modori templom számára 1000 frtot ajánlott fel. 
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— Segesvár széke Erdélyben az ottani szász lutherá-
nus papokról a következő jelentést tette a belügyminiszté-
riumnak : „Köztudomásu tény, hogy leghatározottabb elle-
nei a szabadelvű közfejlődésnek s a magyar állam megszi-
lárdulásának nálunk a lutheránus papság soraiban talál-
hatók." (K. H.) 

— Poroszország Elbing városában a magistratus azon 
bölcs ötletre vetemedett, hogy az ,infallibilis' papoknak hit-
tanitói fizetéseit felfügeszsze. A cultusministerium ezen hatá-
rozatot azonban megsemmisítette. Nálunk is bizony jó lett 
volna, megpróbálni, váljon jogában áll-e egyik-másik ku-
paktanácsnak meghatározni, mit tanítsanak vagy prédikál-
janak a papok, t. i. a katholikus papok; mert egy rabbit 
például még az iránt sem mernek ellenőrizni, vezet-e, s 
hogyan anyakönyveket. Van rá példa ! 

— Valóban nevetséges az az érdeklődés, melylyel a 
„Kath. Reform" az ő Herzog-ja iránt viseltetik. Legujabbi 
számában azt meséli olvasóinak, hogy különösen ad hoc irt 
neki, megtudandó váljon igaz-e, hogy magyar, minek foly-
tán most már határozottan, Herzog saját levelének alapján 
azt állitja, hogy az svajczi születésü. Annál jobb, ha igaz ; 
mert csak nem hiszi a „Kath. Reform", hogy ama fráter-
nek magyarsága, vagy azon körülmény, hogy a maga idején 
a győri megyéből, mint mondani szokás, kicsapták-e, vagy 
sem, valami nagyon szivünkön fekszik ? 

Hát arról miért hallgat a „Kath. Reform", hogy az ő 
Herzog barátja tényleg felfüggesztve van, irregularis, s ex-
communicatio latae sententiae alatt áll, melyet még csak az 
illető főpásztornak türelme nem tett már régen névszerin-
tivé? Avagy talán épen ez képezi ama gyöngéd, közvetitő 
fonalat, mely a „Kath. Reform" -ot ezen, előtte annyira érde-
kes subjectummal összeköti ? . . . . 

Különben kijelentjük, hogy ha a „Kath. Reform"-nah 
még egyszer eszébe jutna, holmi ókatholikus personaliákkal 
alkalmatlankodni nekünk ; mi ezt egyszerűen ignorálni fog-
juk. Sokkal kevésbbé becsüljük az egész companiát, össze-
sen és egyenként, sem hogy kedvünk lehetne időnket s he-
lyünket rájok pazarolni. 

— Crefeld városának három plébánia templomában 
april 23-án a kölni érseknek egy főpásztori leirata olvasta-
tott fel, mely által az ottani „ókatholikus" községnek pap-
jára, Rabbertz, volt kath. káplánra az excommunicato maior 
mondatott ki. 

— A bécsi „Volksfreund"-ban méltán panaszkodik 
valaki a felett, hogy a kereszténységnek jelvényei szemlá-
tomást szándékosan távol tartattak a kiállítástól, holott az 
oda való zsidólapok nagy öntetszéssel közlik ama Koránbeli 
mondatokat, melyek a török mecset falait diszitik, mely 
leginkább arra szolgál, hogy a török babona jelvényének 
a félholdnak kiváló helyet biztosítson a kiállítási téren s 
holott az angolok anglikán imolát állítottak ki, sőt a londoni 
világkiállítás alkalmával a kristálypalotának homlokzatát 
egy zsoltári mondat diszité. E helyett Bécsben, mig a pogány 
eszméknek jelvényei mindenütt bőségesen elszórvák, a ke-
reszt csak mintegy véletlenül azáltal került valahogyan 
a kiállítási épület tetejére, mert ama koronát díszíti, mely 
a kupolánok mintájául szolgált. (E tekintetben Ybl, a nagy 
magyar „épitész" ügyesebb, a mennyiben az országház hom-
lokzatán díszelgő sz. István koronájáról simpliciter lefejtette 
a keresztet, vagy legalább oly ügyesen ügyetlenül elhelyezte 
azt, hogy senki sem látja. Innen van, hogy a zsidók azóta 
Yblt nagy architectusnak tartják, s hogy Pest városának 
bölcs tanácsa a lipótvárosi basilikának épitését bízta rá, 
mert igy reményleni lehet, hogy az soha sem fog annyira 

elkészülni, hogy tetejére a keresztet lehessen feltűzni.) Sőt 
annyira mentek Bécsben a kereszténység kitagadásában, 
hogy még a megnyitási programmról is egy már betanított 
Mozart-féle hymnust letörültek, csak azért ; mert annak 
szövegét zsoltár képezi ; hanem, hogy a körülmetélt „aristo-
cratia" szátíaára kóser-restauratiók legyenek a kiállitási 
palotán belül, arról, alkalmasint a felekezetnélküli cultus-
ministernek különös felszólalása következtében, bőségesen 
gondoskodtak. 

— A brandenburgi, tartományi consistorium a kerü-
leti zsinatok jelentéseinek alapján körrendeletet bocsátott 
ki, melyben a következő hely figyelemre méltó : „Az erköl-
csi sülyedésnek jelenségei borzasztó mérvekben szaporod-
nak, minek okát a szellemeknek elvilágiasodása, s a viszo-
nyoknak a társadalmi felforgatásokból származó ziláltsága 
képezik. Altalános ama panasz, hogy a szülők s gyermekeik 
közti viszony mindinkább elfajul, hogy a cselédség enge-
detlen, a munkás s napszámos osztály fegyelmezetlen s ki-
hágó, hogy mindenütt csak az élv s nyereség utáni vágy, 
szabadosság s rakonczátlaukodás mutatkozik. A bukott nő-
személyek s a házasságon kivüli szüléseknek száma folyto-
nosan növekszik, a részegeskedés beláthatlan arányokat ölt 
sat. sat." . . . . Nos tehát, az egyház „el van választva" az 
államtól, s kizárva az iskolából ; — mit lamentálnak az 
urak még? 

— Pénz dolgában megszűnik a kedélyesség, ez régi 
dolog ; s hogy az ember aztán, mikor a kedélyességnek már 
egyszer vége van, oly dolgokat is mond, miket különben 
talán elhallgatott volna, az sem újság. Igy történt nemrégen 
a német birodalmi tanácsnak egyik ülésében, midőn a kép-
viselők ismét egyszer nagy hevesen napidijakat követeltek, 
Bismarck pedig azokat époly határozottan megtagadta volna 
tőlök. E feletti elkeseredésében Herz képviselő, ugyanis, mi-
után fejtegette volna, hogy a napi dijak hiánya azt okozza, 
hogy a birodalmi tanácsnak tagjai rendesen igen gyér szám-
mal látogatják az üléseket ; mert nincs annyi pénzök, hogy 
a drága berlini életet huzamosb ideig győznék, még ezen 
figyelemre méltó szavakat is mondta : „Ennek egyik követ-
kezménye az, hogy azon törvények, melyeket mi csinálunk 
nem fejezik ki a ház igazi, valódi többségének nézetét (köz-
bekiáltások : „nagyon igaz.") ; hanem, hogy egyenesen a 
vaksors határoz a felett, melyik törvény fogadtassák el, s 
melyik bukjék meg." Hát ha az uj egyházi törvények is 
ilyképen „nem fejezik ki a ház igazi, valódi többségének 
nézetét ?" 

— Mint a bécsi „Volksfreund"-ban olvasható, ugyan-
csak ott jelent meg a bécsi ó-katholikusok uj lapjának első 
száma. A lap a felekezet nevének megfelel annyiban, hogy 
csakugyan sok, „ó", régen elcsépelt szalmát foglal magában, 
annál kevesebbet foglal azonban magában abból, ami katholi-
kusnak nevezhető. Jellemző a lapra, hogy kezdetben azon-
nal a „hivők" (?) zsebéhez fordul és hogy a komédiás utczá-
ban jelenik meg. A komédiához mindenesetre jobban is illik, 
hogy önmagával összhangzó helyet keressen lapja részére, 
hol az kiadassék. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg . . . . 30 ft. s 1 db. cs. k. arany 
B. J. Óbudáról 10 frtot ezüstben. 
B. A 1 ezüst frtot. 
Sch. F 1 „ „ 

' K. K 1 „ „ 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

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

zendők. 

V 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, inájus 24. 4 2 . I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A vallástanítás a középtanodákban. — 
B. Vay Miklós beszéde. — Levelezések. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A vallástanítás a középtanodákban. 
» 

il. 
Minthogy a vallástanítás a legszorosabb össze-

köttetésben áll a gymnasium feladatával, minde-
nekeló'tt tájékozzuk magunkat a gymnasium tulaj-
donképi czélja, feladata iránt. 

A gymnasiumok czélját korántsem látjuk né-
melyek véleménye szerint egyedül az egyetemre 
való előkészítésben összpontosulva. A gymnasium 
nem csupán tanitó, hanem — és pedig kitünőleg — 
nevelő intézet is egyszersmind ; tulajdonképi fel-
a d a t a t e h á t : megadni a növendéknek azon magasabb 
műveltséget, mely öt önállóságra képesiti mind az egye-
temen, mind későbbi különleges pályáján. E z e n megha-
tározás magában foglalja mindazt, a mit a gymna-
siumtól joggal követelhetünk. A magasabb müveit-
ségnek, melyet nyújtania kell, mindenek előtt tudo-
mányosnak, vagyis olyannak kell lenni, mely a nö-
vendékben a tudomány iránti érzéket ébreszti, fej-
leszti, őt az életnek eszményi felfogására segiti és 
arra képesiti, hogy gondolattal, szóval és tettel a 
tudománynak szentelhesse magát, következőleg a 
tudás valamelyik ágában önállóan haladhasson. 

A műveltségnek továbbá, melyet a gymnasium 
nyújtani tartozik, vallásosnak és erkölcsösnek kell 
lenni, miszerint a növendék erkölcsi önállóságra jus-
son, melynek segitségével arra képesittessék, hogy 
a szabadságot az egyetemen okosan használja és 
élvezze, és későbbi életpályáján is a jellemszilárd-
ságot megőrizze. A vallási képzésnek kell alapul 
szolgálni a tudományos és erkölcsi képzésre, mert 
csak a vallási képzés által nyer a növendék szel-
leme és akarata magasabb irányt, csak annak se-

gitségével kezd szive a nemes élvekért verni. — Igy 
fogják fel a gymnasium tulajdonképi feladatát a 
legjelesebb tanférfiak. „A gymnasiumnak, úgymond 
Schmidt, ') öntudatos tudásra és képességre előké-
szitő iskolának kell lennie, következéskép a gon-
dolkodásban világosságot, az érzésben meleget, a 
cselekvésben lelkesültséget kell ébresztenie, és pe-
dig annyira, hogy a kibocsátott if jú a tudomány-
ban, vagy annak az életre való alkalmazásában 
maga is képes legyen dolgozni, a legmagasabb élet-
eszmékért lelkesülni és azokat megadni". „Minde-
nekelőtt azt kell szem előtt tartani, jegyzi meg dr. 
Kramer, haliéi igazgató, 2) hogy itt (t. i. a gymna-
siumban) műveltségről, vagyis az egész embernek, 
a személyiségnek kialakitásáról van szó ; és fontos 
dolog arra utalni, hogy az ismeretek, ügyességek, 
tudás és képesség nem szükségkép eredményezik a 
műveltséget, sőt bizonyos körülmények között 
annak kialakulását akadályozhatják. A műveltség 
képződik és székhelyét birja a személyiség legben-
sőbb életközpontjában, hol a gondolkodás és aka-
rat találkoznak." 

Idézzük még Curtmannak következő szavait : 
„A tanitás érdekében történni szokott erőmegfeszi-
tések teljesen indokolatlanok volnának, ha az az 
Istennek és kötelességnek ismerete- és szeretetére 
nem vezérelne. Az elszigetelt értelmi képzettség sok-
kal kisebb kezességet nyújt az ideiglenes és örök 
boldogságra nézve, hogy sem azt, mint általán elé-
rendő czélt, az ifjúság elé kitűzni lehetne". 3) 

Az eszközök, melyeknek segélyével a gymna-
sium feladatát megoldani törekszik, a tanitás, a ta-

x) Gymnasial-Pädagogik. 27. 1. 
2) Schmid encyklopaediájában. III. 180. — V. ö. Lub-

rich, Neveléstudomány. Pest. 1871. III. 324. 
3) Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts. Sie-

bente Auflage des Schwartz-Curtman'schen Werkes 1866. 
IL 172. 
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nár példája és a szoktatás; a tanárnak tehát egy 
pillanatra sem szabad a gymnasium elé tűzött ma-
gasztos czélt működése közben szem elől téveszteni. 

Grymnasiumainkon nem hiányzik a tudomány 
és tudósság —" irja Heiland a németországi közép-
tanodákról — de igenis a nevelő erő. Igen sokáig 
jártunk az általános tudományos műveltség abstra-
ctuma után, és inkább állítottuk előtérbe a tudo-
mányt, mint a műveltséget. Pedig minden művelt-
ség központját az erkölcsi érzületben kell keresni, 
mely inkább példa, mint tanítás, inkább szemlélés, 
mint tanulás által sajátittatik el. Schmid, Ency-
klopaedie. I II . 211. — Szépen ecseteli a gymna-
siumnak feladatát még Rottels „Erziehuttgs- und 
Bildungslehre vom Standpunkte christlicher Philosophie" 
(Regensburg 1852.) czimtt munkájának 282-ik s kö-
vetk. lapjain. — Minthogy az ember nem csupán 
szellemi lény, azért a képzésnek a testre is ki kell 
terjednie, ennek erejét, ügyességét fenntartani, ki-
fejteni, már csak azon szempontból is, hogy a testi 
gyakorlatok által a szellemi megerőltetés ellensu-
lyoztassék. Ugyanazért nem lehet nem helyesel-
nünk a tornának a legújabb időben történt beho-
zatalát a tanodákba, habár ezen intézkedésnek ru-
gói nem annyira nevelési, mint politikai érdekek 
voltak. Aki az általunk rajzolt képzettséggel, mű-
veltséggel felfegyverkezve hagyja el a gymnasiu-
mot, arról el lehet mondani, hogy valóban érett, 
mert birtokában leend a joggal megkivánt tudomá-
nyos, vallási, erkölcsi és testi érettségnek. — A 
mondottakból egyúttal kitűnik, hogy a műveltség 
nem egy a tudással, tudóssággal. „Napjainkban a 
tudás növekedőfélben van, a műveltség csökkenő-
ben" — jegyzi meg Roth után Schmid az általa 
szerkesztett encyklopaediában. I. 659. E kitűnő 
munkának czime : „Encyklopaedie des gesammten 
Erzieliungs- und Unterriehtswesens". Gotha. Kilen-
czedik kötete még nem jelent meg teljesen. 

A középtanodai képzésnél „fődolog, úgymond 
Karcsanyéki, 4) a valódi öntudatra s önérzetre esz-
méltetés, az összes tehetségeknek összhangzatos ki-
fejtése s ennélfogva az akaratnak is olyatén szilár-
dítása, hogy az mind az egyéni belvilágban támadó 
indulatokon és szenvedélyeken, mind a kívülről 
kisértő viszonyokon illőleg diadalmaskodni birjon, 
nemesebb czélját folyton szem előtt tartva semmi 
olyasra ne vetemüljön, a mi lelkére nézve alacso-

4) A Nemzeti Mivelődés Alapja. Szeged. 1861. 172. 1. 

nyitó, vagy ha gyarlósága miatt elszédült is, leg-
alább tántorodása után nemesen magához térjen. 

Ha valaha kivánatos volt a valódi öntudatra 
való eszméltetés, az akaratnak szilárdítása, ugy 
kétszeresen szükségessé vált az napjainkban. A 
mai kor ugyanis sokat tanul s kétségkivül tud is 
sokat; de midőn készséggelelismerjük az ismeretek 
hatalmát és szükségességét, önkényt tolakodik aj-
kunkra ezen kérdés : Honnét van, hogy a sokféle 
tudás mellett mégis oly csekély az igazi haladás? 
Honnét, hogy az ismeretekkel az emberi boldogság 
épen nem gyarapodott ? Az emberiségre talán soha 
jobban nem illettek, mint épen most, Vörösmarty 
eme szavai : 

Nézd a világot : annyi milliója ; 
S köztük valódi boldog oly kevés.5) 

A mai kor izmait elég erő fesziti. A közélet 
minden terén mutatkozó forrongás ennek szóló ta-
núbizonysága. De ezen küzdésben hiányzik a belső 
nyugalom, az ismeretek nem lépnek fel az erős 
meggyőződés biztonságával, s minden mozgalmon 
a szűkkeblű önzés és a habozó kétkedés lidércz-
fénye révedez. 6) 

Ha tehát daczára a sokoldalú és bő ismeretek-
nek, melyekkel korunk rendelkezik, daczára a lázas 
tevékenységnek, melyet mindenütt kifejt, mégis 
hiányzik az igazi haladás, a mely boldogtalansá-
got nem, hanem csakis boldogságot szülhet : azon 
kérdést kell feltennünk, hol találjuk fel a valódi 
haladás, tehát az emberi boldogság biztositékát? 

„Valóban be kell látnunk és elszomorodva be-
vallanunk, kiálta fel nem rég Somssich Pál, "') hogy 
az emberiség még mindig csak tapogatódzik, és 
hogy nincsen iránytű, mely az óhajtott czélhoz 
vezető utat biztosan megmutatná ; mert az emberi 
nézetek s ezekből fakadó vágyak és remények in-
gadozó körét mindenfelé a csalódás ege födi be". 8) 

A képviselőház volt elnökének ezen fájdalmas 
felkiáltása, elég világosan adja értésünkre, hogy a 
társadalmi baj napjainkban sokkal mélyebben fek-
szik, hogy sem alkotmányokkal, u j törvényekkel 

5) A merengőhöz. 
6) V. ö. A ,Reform' 1870-ik évi 347 és 348-ik számai-

nak. „Az akarat. Psychologiai és paedagogiai tanulmány" 
ezimü tárezaczikkét. 

7) Az 1869—72-ik évi ülésszak utolsó ülésében (april 
15. 1872.) mondott beszédében. 

8) Csakhogy épen az emberi nemen múlik, ha tapoga-
tódzik, s nem igaz, hogy nem volna iránytűje, csakhogy nem 
akar ja látni. 
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és politikai intézmények által annak gyökerére 
jutni, és azt megszüntetni lehetne. A legszomorúbb 
jelenség azonban, hogy oly férfiak, kik akár tudo-
mányuk-, akár állásuknál, vagy talán mindkettő-
nél fogva vezérszerepre vannak hivatva, rendesen 
nem birnak képességgel vagy elegendő bátorsággal 
egyenesen rámutatni a gyógyszerre, megnevezni az 
iránytűt, mely nélkül nincs szabadulás a nemzetek 
részére azon chaosból, melyet számukra a liberalis-
mus teremtett. 

Tenebrae transierunt, et verum lumen iam lu-
cet !" 9) 

Megszűnik a tapogatódzás, mihelyt a nemze-
tek őszintén elfogadják a keresztény elveket és 
azokat végkövetkezményeikben érvényesiteni ipar-
kodnak. -— Az igazi haladás és boldogság biztosi-
téka tehát annál keresendő, kit az apostolok feje-
delme „az élet szerzőjének" nevez, l0) és csak, ha 
az ő szent szelleme hatja át az emberiség minden 
törekvéseit és alkotását, fogunk .óhajtott czélhoz' el-
juthatni ; „non enim — mint sz. Ágoston helyesen 
megjegyzi 1 ') — aliunde beata civitas, aliunde ho-
mo, cum aliud civitas non sit, quam concors homi-
num multitudo". 

„Annyi bizonyos, hogy az egyetlen segélyszer, 
mely a kibontakozásra vezethet, a ker. elvekhez 
való visszatérésben rejlik . . . A szeretet elve, mely 
a legtisztább s legeredetibb sajátja az Udvözitő val-
lásának — ez vezetheti ki az emberiséget 'ama há-
borúból, a mely a társadalmi erők elmorzsolódá-

nemesebb aspiratiók és törekvések elfonya-
dására és közönyösségre vezet . . . Egy nemesebb 
elem állithatja csak itt vissza az összhangot, a mely 
azt tanitja, hogy „imádkozzál és dolgozzál", a mely 
az eszményi törekvéseket az anyagiak elé teszi, és 
az egyéni önösség daemonait legyőzi". ,2) 

Ezen a keresztény szellemben leendő átalaku-
lásnak, újjászületésnek leghathatósabb közege a 
tanoda, s mivel az átalakulásnak felülről kell ered-
nie: mindenekelőtt a középtanoda. A gymnasium-
nak tehát oda kell működni, hogy a belőle kike-
rülő u j nemzedék az élő hit ragyogó fényét a mű-
veltebb körökbe magával bevigye, azokat felvilá-
gosítsa s valódi keresztényekké tegye. 

(Folyt, köv.) 

9) 1. Joan. 2, 8. 
10) Apóst. Csel. 3, 15. 
" ) Ep. 155. cap. 3. A Migne-féle kiadásban II. 670. 
12) Igy olvastuk a „Magyar Politika" ez évi 86-ik szá-

mának vezérczikkében. 

B. Vay Miklós beszéde. 
(Vége.) 

Sokkal fontosabb azonban ennél a báró ur második 
eszméje, melyet ötven éves jubilaeumának emlékére meg-
pendített. Az előbbi inkább a múltra vonatkozik, mig ez a 
jelent, illetőleg a jövőt tartja szem előtt. A b. ur harczra 
készül, harczra szólitja ellenünk a protestantismust, szövet-
ségét ajánlja fel az államnak, hogy fenségi jogát és hatal-
mát minden irányban, minden hatalom ellen megszilárdítsa. 
Nem szólnánk e pontlioz, ha nem tudnók, hogy mily irány-
zatos hazugsággal terjeszti a sajtó a kath. egyház felől azon 
rágalmat, hogy az egyház az államot megfosztani akarja 
jogai és függetlenségétől, ha nem tudnók, hogy e czim alatt 
inditotta meg a modern Néró a harezot az egyház ellen Né-
metországban is ; azért mondjuk mi, hogy a b. ur harczra 
liivja fel ellenünk a hazai protestantismust. 

Nem vagyunk politikusok, de ez nem is szükséges arra, 
hogy belássuk, mennyire összefügg a b. ur harczi felhivása 
azon eseményekkel, melyeknek szintere a szegény Német-
ország. A mit a katholikusoknak gyakran szemükre szoktak 
lobbantani a protestánsok, hogy rendeleteiket külföldről 
kapják, azt mi a protestánsokra vonatkozólag a b. ur felhí-
vásában tényleg bebizonyítva látjuk, mert e felhívás bizo-
nyára nem másnak köszöni eredetét, mint azon hallatlan 
erőszakoskodásnak, melyet a protestáns Németország jelen-
leg a katholikusokon gyakorol. Ott ugy mint itt a protes-
tantismus hegemóniájáról, mindenhatóságáról van szó, ott 
ugy mint itt az állam fenségi jogainak hamis pénze hozatott 
forgalomba, ott megadatott a jelszó, itt visszhangzik az, ott 
eredetileg szövetkezve volt a protestantismus az állammal a 
katholicismus elnyomására, itt készül a szövetség az adott 
jelre és példára és nem lehetetlen, hogy valamint egykor a 
protestantismus a törököt hozta a nemzet nyakára, ugy most 
Bismarck zsoldosai fogják ellepni a haza terét ; hiszen a pro-
testantismus érdekében szabad mindent tenni, csak a gyű-
lölt katholicismus megsemmisítését lehessen általa elérni. 

Az ajánlat harczi modorban a protestantismus részéről 
meg van téve az államnak és hogy elfogadtatik, az az eddigi 
események után semmi kétséget sem szenved. Bizton el lehe-
tünk rá készülve, hogy az eddigi áltató szerepet a nyilt tá -
madás, a támadást a harcz fogja követni, mert ezt ugy 
akarják. A jövőben az állammal nyiltan szövetkezendő pro-
testantismussal is küzdenünk kell, mihez a báró a zászlót 
már kitűzte. A törvényjavaslatok, melyek eddig részben a 
protestantismus pium desideriumai közé tartoztak, napi 
rendre fognak tűzetni s tárgyaltatni, mert tudják, kogy a 
katholikusok szó nélkül nem fogják hagyni és akkor itt lesz 
a kedvező alkalom, hogy a ki ellenök szólani merészel, az 
az állam fenségi jogának nevében megtámadtassák, hogy a 
törvények magyarázása az állam fenségi jogának és hatal-
mának nevében követeltessék. Az állam fenségi jogának 
nevében fog elkoboztatni egyetemünk, vallás- és tanulmányi 
alapunk, a püspöki és káptalani birtokok, mig majd a szel-
lemiekre is rákerül a sor, hogy hazánk ne különbözzék va-
lamiképen és hátra ne maradjon Poroszország inegett. 

Ikv fojnuk mi fel b. Vay Miklós ur szövetségi ajánla-
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tát, szövetség lesz az állam jogai védelmének neve alatt, de 
nem az állam javára, hanem a katholicismus elnyomására és 
a protestantismus emelésére, sőt uralmának megalapítása- és 
biztosítására, szövetség lesz az a harcz kierőszakolására a 
katholicismus ellen, oly harczéra, melyben az ököljog fog 
túlsúlyra jutni, melynek következménye a katholicismus 
anyagi és szellemi javainak megsemmisítésén kivül, a kedé-
lyek elkeseritése, a szenvedélyek felkorbácsolása, elége-
detlenség, nyugtalanság, zavar, ellenségeskedés és gyűlö-
let, pártviszály és szakadozottság lesz, mig végre mint kéve 
széthull nemzetünk és mindez ad majorem protestauticae to-
lerantiae glóriám ! 

Szomorú képe a jövőnek, de ki lesz az oka ? ki az, ki 
a felekezeti harczot hirdetni kezdi, ki erőszakkal megakarja 
gyújtani a tüzet, hogy a haza lángba boruljon ? Ez azon 
felekezet, mely folyton szájában hordja a türelmet, azon fe-
lekezet, mely a hazamentő szerepét szereti játszani, azt tör-
ténelmi adatok ellenére is magának tulajdonítja és addig 
ismétli, mig végre maga is elhiszi. Ha valaki meg akarta 
volna bélyegezni a miskolczi ünnepélyt, azt nem tehette volna 
jobban mint teve maga a báró ur. Azt várhattuk volna, hogy 
ha egy felekezet megtisztelni óhajtva fejét, ki magának ér-
demeket szerzett saját vallása körül, összegyűl, hogy az 
öröm között más nyilatkozatok nem is lesznek hallhatók, 
mint a hála és szeretet szavai ; hogy felekezetük érdekében 
iskolai és általános művelődési czélok előmozdítására nagy-
szerű alapitványok fognak tétetni'; de nem, — a protestáns 
ünnepélyek más természettel birnak, ott az öröm érzetét el-
nyomja, túlhaladja a gyűlölet érzete, a béke szavát a harcz 
szava némitja el, nyiltan készülnek ellenünk a harczra és a 
béke, az öröm ünnepét összeesküvésre használják fel 
ellenünk. 

Mi nem kételkedünk, hogy a b. ur szavai nem sokára 
megtermik gyümölcsüket, nem sokára jelek lesznek észre-
vehetők, melyek tudtunkra fogják adni, hogy immár a hir-
detett harcz kezdetét vette és mi, fájdalommal bár, de az 
odadobott keztyüt kénytelenek leszünk felvenni, mert a ki-
látásba helyzett hai-czban legszentebb érdekeink lesznek 
koczkára téve. A megtámadott fél mi leszünk, állitsák bár 
ezerszer is ellenünk, hogy mi az állam állítólagos fenségi 
jogait támadjuk meg, mi ezt visszautasítjuk, mert nem 
egyéb ezen állitás, mint egy nagy hazugság, melynek köpe-
nye alatt sokkal kényelmesebb a katholicismus megtáma-
dása, mint ha a valódi czél, a katholicismus elnyomásának 
szándéka nyiltan kimondatnék, itt is érvényesíteni akarja a 
protestantismus ismeretes jelszavát, calumniare audacter 
semper aliquid kaeret. Jöjjön, aminek jönni kell, fújják még 
erősebben protestáns atyánkfiai a harczi riadót, mi vissza 
nem rettenünk, de a következményekért Isten és emberek 
előtt előre is a protestantismust teszszük felelőssé, szitsák 
ellenünk a protestáns fanatismust, vessék el az egyenetlen-
ség magvát a különben is százfelé törekvő haza polgárai 
között, de legyen majd bátorságuk elmondani, hogy ők vol-
tak, kik az ország vesztét okozták, s pedig oly férfiú felszó-
lítására, kit övéi országosan tiszteltek, s kiről társadalmi 
állásánál fogva méltán feltehette a nemzet, hogy sem a fele-
kezeti fanatismusnak, sem bizonyos machiavellistikus ten-
dentiák eszközeül nem szolgáland soha ! a + b 

L e v e l e z é s e k . 
II. 

= 1873. május havában. 
K. B. Soraid valóságos csudálkozással töltöttek el. Mi-

nél tovább elmélkedem felettök, annál jobban álmélkodom 
feletted, hogy még ma is ugyanazon ultramontán elvek lel-
kesítenek, melyeknek évek előtt is oly buzgó védője voltál, 
holott én téged a józan haladás barátjának ismertelek. Va-
lóban kétségbe kellene esnem, ha éles tekintetedtől nem 
reményleném, hogy az idők jeleit végre te is fel fogod is-
merni és belátandod, mennyire hátrányos minden tekintet-
ben napjainkban oly elvek mellett küzdeni, melyekre a világ 
nem ad semmit. 

Vagy csak te nem vennéd észre, mily szük körre van-
nak szoritva, mennyire leapadt számuk azoknak, kik még 
elég bátorsággal birnak — hogy ne mondjam vakmerőség-
gel, — elavult elveik mellett sikra szállani, ellenben meny-
nyire növekszik azok száma, kik, mint józanul máskép nem 
is lehet, elfogadják az újkor uj elvét, melyeknek védszár-
nyai alatt, mint a jövő emberei, nyugodtan szemlélik vég-
vonaglását az általad is védett ultramontán elveknek ? 

Egykor meg volt ezeknek is, mint mindennek ideje. 
Azok uralkodtak, azok emelkedtek, kik felismerve az idők 
szellemét, jónak látták hozzá alkalmazkodni, kik, hogy 
czéljokat elérjék, megengedték, hogy helyettök mások gon-
dolkozzanak és tagadhatatlan, hogy gazdagon jutalmaztattak 
is. De ma megfordult a koczka. Azon az uton, melyen te is 
jársz, ma már nagyon kevésre vagy épen semmire sem fogsz 
jutni, pedig az életben ezt is tekintetbe kell venni, mert 
hiába, a méltósággal jár a becsület is! Eszmélj fel K. B. kö-
vesd az én és számtalan mások példáját, mondj le becsület-
tel jó előre jezsuita gondolkozásmódodról, hogy belássák 
szabadelvű társaink, miszerint ezt meggyőződésből teszed ; 
mert később majd azon gondolatra jutnak, hogy csak a 
kényszerűség vezetett rá és compromittálod magadat, mind 
a két párt előtt. Azon örvendetes reményben, hogy hőn várt 
soraidban az idő jelének felismerésével találkozom, őszinte 
baráti üdvözletemmel, zárom soraimat Ernő. 

* * * 1873, május havában. 
K. B ! Köszönöm a bókot, hogy éles tekintetűnek itélsz, 

ámbár egyáltalában nem igénylem magamnak, csak azt f á j -
lalom, hogy viszont nem szolgálhatok vele. Ha birok vala-
mivel, minek segélyével az idők jeleit felismerhetni remény-
lem, azt bizonyára nem saját belátásomnak, hanem azon 
elveknek köszönöm, melyek eddig éltem utain vezéreltek, 
melyek még soha sem csaltak meg, és soha sem szolgáltattak 
okot arra, hogy akár mással szemben, akár önmagam előtt 
miattok pirulnom kellett, pedig ezek az elvek nem mások, 
mint melyeket te „ultramontánoknak" nevezesz, én pedig az 
egyház változhatlan elveinek tartok. E mérleg mellé teszem 
az úgynevezett szabad elveket és mert azokat a fagypontnál 
találom, elvetem ; irányukat az egyház elveinek irányával 
hasonlítom össze, és mert ettől elhajolni szemlélem, nem kö-
vetem, hanem járok régi utamon. Épen ezen ultramontán 
elvek mellett ismertem meg, mennyire veszélyesek az egy-
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házra az idők jelei és igy mennyire kell ügyelni minden, 
hivatását őszintén szerető papnak, nehogy tévútra vezettes-
sék, nehogy késő vegye észre magát, hogy „non est ibi Chri-
stus" honnan feléje hangzott az „ecce liic est Christus." 

Ugy Ítélem, hogy minden körülmények között nem-
csak méltóbb, hanem kötelesség is ránk nézve, nem a napon-
kint változó kor-nézeteket adoptálni, nem a változó vélemé-
nyek játékbábjaivá alacsonyului, hanem az egyház elveihez 
tántorithatlanul ragaszkodni még akkor is, ha elveinkkel 
egyedül hagyatnánk. Szomorú dolog is lenne, ha mi is azt 
keresnők, mi a világ Ínyére van, akkor már nem az igazság 
szolgái lennénk, hanem az emberi szenvedélyek rabszolgáivá 
sülyednénk alá „si hominibus piacerem Christi servus non 
essem." Minő hivatási öntudattal birhat az olyan pap, ki kész 
saját egyháza elveihez hütelen lenni, csak hogy érette a 
világ tapsait megnyerje? Minő lehet az a lelkület, mely ily 
tapsok után vágyódik s ha netalán megnyeri, a felett örven-
deni képes ? Váljon te tudnál-e örvendeni az olyan népsze-
rűségnek, melyet édes anyád megvetésének árán aratnál ? 
Oh nem, nem ezt kérdezem, hanem képes lennél-e csak 
anyádhoz hütelen lenni, mert vannak, kik vele nem rokon-
szenveznek ? Pedig mindkét bünt elkövetik azok, kik kűte-
lenek édes anyjok-, az egyházhoz, kik szakitanak elveivel 
csak azért, mert vannak emberek, kiknek az igazság nem 
tetszik. Én ezekhez, ha egyedül maradnék is tartozni nem 
akarok ; az egyház elvei nem divat-czikkek, melyek ma 
léteznek, hogy holnap ujakkal cseréltessenek fel, mert már 
az Ízlésnek nem felelnek meg ; nem is csak bizonyos kor-
eszmék, melyeket idővel ismét mások váltanak fel, hanem 
örök igazságok, isteni eszmék, melyeknek igazsága nem szű-
nik meg azért, mert léteznek egyesek, kik fényöket nem 
tudják, nem akarják eltűrni és azért legkevésbé szűnik meg 
ránk nézve a kötelesség, hogy hozzá rendithetlenül ragasz-
kodjunk, mint kik védőiül, többet mondok, szolgáiul avat-
tattunk fel, Deo enim servire, regnare est. 

Nem azért mondom ezeket, mintha nem tudnád, csak 
elmédbe idézem vissza és okadatolom, miért maradtam én 
meg mai napig, hogy kedvenez szavaddal éljek, ,ultramon-
tán' elveim mellett ; ugy hiszem, hogy elég világosan meg-
fejtettem okaimat, és ezek mellett nem én felettem, hanem 
inkább azok felett lehetne és kellene csudálkoznod, kik féle-
lemből bizonyos hátrányok miatt, nem birnak elég bátor-
sággal hivatások- s kötelmükkel egyedül megférő elvek mel-
lett a küzdtérre kilépni. 

Mily megforditott helyzet ? Azért küldettünk e világba, 
hogy meggyőzzük őt, miszerint csak elveink mellett élvez-
hető e földön a boldogság s a megelégedés netovábbja, és 
most, mert találkoznak, kik el nem fogadják, mert talán 
hátrányunkra lehetne, ha állhatatosak maradunk, sokan le 
is mondanak és épen azt fogadják el, azt hirdetik üdvösnek, 
minek leküzdésére küldettek a világba, miről meg kellett 
volna a világot győzni, hogy az rá üdvtelen ! A téritőket a 
megtérítendők téritik el. Ugyan mivé lett volna a keresz-
ténység, K. B., ha az apostolok a hitterjesztés közben tekin-
tettel lettek volna azon hátrányokra, melyek rájok vára-
koztak? ha az.aura popularis előtt meghajolva, ahelyett , 
hogy „Christum crucifixum" hirdetnék, a zsidókkal és 
pogányokkal elismerték volna, hogy az csakugyan.nem 

egyéb, mint stultitia és scandalum, ha ők is figyelembe vet-
ték volna, hogy elveik mellett a senatus ülésein nem mint 
birák, hanem mint vádlottak fognak megjelenni ? A sz. irás 
melyik idézetével bizonyithatod, hogy hivatási kötelmünk 
teljesitésénél tekintettel kell lennünk az ebből ránk háro-
molható előnyre vagy hátrányra ? Nem mondja-e maga a 
„sanctus innocens, impollutus pontifex," hogy „nemo mittens 
manum suam ad aratrum et respiciens retro aptus est regno 
Dei" ? A szentatyák közül ki ajánlja, ki helyesli, hogy a „pri-
ma subsellia" az egyházi elvek feladása árán is keressük, 
ha különben nem nyerhetjük el ? — Szóval, hol van az meg-
irva, hogy a papi hivatás egyik kellékét képezi az emelke-
dés ? Nekem ugy látszik, hogy az „elavult elvek" sokkal 
magasztosabb czélt tűztek ki a pap részére, mint a sza-
badabb elvek, és hogy ezek az eszközök tekintetében nem 
igen válogatók, csak czélhoz vezessenek, mig amazok va-
lamivel többet látszanak tekinteni az eszközök megvá-
lasztására és igy az erkölcsösség fenntartására is köreink-
ben több súlyt fektetnek. Mit gondolsz K. B. melyik mél-
tóbb hozzánk ? melyik felel meg jobban hivatásunknak ? 
Vae nobis, si non evangelizaverimus, de vae akkor is, ha az 
újkor uj elveit elfogadva, hirdetjük, iránya szerint intézzük 
tetteinket, és nem Krisztust, hanem magunkat keresve őt 
elveszítjük, holott őt követve magunkat is feltalálnók. 

Eszmélj K. B. ne engedd magadat az áramlattól tovább 
is elragadtatni, térj vissza azokhoz, kik hited szerint csekély 
számmal vannak ugyan, de hivek az egyházhoz, mint gyer-
mekeihez illik, mert csalatkozol, ha azt hiszed, hogy a több-
ségnél, melyet szerinte a szabadelvűek képeznek, van az 
igazság. Azon édes reményben, hogy legközelebbi soraidban 
az idők tév-irányának felismerésével találkozom, buzgó fo-
hászok és baráti üdvözletemmel zárom soraimat. Elemér. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pests május 20. H a a k a r o m v e m h e s , — h a 

a k a r o m n e m v e m h e s . Az a nyomorúságos olasz-egy-
ség forradalmi rablás, hűtelenség és hitszegés által ugy, 
ahogy össze van férczelve, de mivel cseréplábon áll az 
egész alkotmány, őrizni kell azt a legkisebb zörrenéstől is J 
mert különben menthetetlenül összedűlne, mennyivel nagyobb 
veszély fenyegetné tehát, ha csakugyan bekövetkeznék az 
évek óta hirdetett katastropha, a pápa halála ! Ezt a liberá-
lis uri emberek igen jól érzik, a pápaválasztási eseményre 
elkészitett liberális terveket ismerve, igen jól tudják, hogy 

%az minden megrázkodás nélkül nem fogna lefolyni, ami 
az eddig dédelgetett gyermeknek könnyen halálát képez-
hetné ; hadd növekedjék tehát, habár nemis kedvességben 
Isten és az emberek előtt ; hadd erősödjék, s ezért inkább 
erőszakot követnek el magokon és vezérczikkeikben óhajt-
j ák , — hogy a pápa minél tovább éljen ! 

Az olasz állam helyzetének komoly megfontolása erő-
szakolta ki a ,Pesti Napló'-ból is azon óhajt, hogy bárcsak 
ne valósulnának a pápa egészségi állapotáról koholt hirek, 
mert IX. Pius békében tűri helyzetét, zavart az olasz kor-
mánynak nem okoz, minél fogva ez nyugodtan még folytat-
hatja az egyesités müvét, sőt alatta az állam meg is erősöd-
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hetik, holott az ö halálával nyugtalanságok állanának be, 
amit csak a jezsuiták óhajtanak. 

Igen szép dolog a ,N'.-tól, sőt valóságos keresztény 
szeretetet gyakorol szabadkőmüvesi szivében, hogy halálo-
san gyűlölt ellenfelének hoszu életet kiván. Szivünkből csat-
lakozunk ezen óhajtáshoz, habár más indok által vezérel-
tetve ; de engedje meg nekünk a ,Napló', hogy azon kérdést 
intézhessük hozzá, mikép történhetik az, hogy az a IX. Pius, 
kiről a liberális lapok folyton azt hirdetgetik, hogy ő a 
jezsuiták vak eszköze most egyszerre oly szelid, oly békés 
természetű, holott a ,N.' a jezsuitáknak, ugyancsak jelen 
czikkében azon bizonyítványt állitja ki, hogy ők a legnyug-
hatatlanabb emberek és alig várják, hogy a pápa halálával 
zavarok törjenek k i? ! Fejtse meg nekünk a ,N.' e kérdést, 
mikép lehet ezt megegyeztetni és erit nobis magnus Apolló. 
Vagy t. i. az a hazugság, hogy a pápa a jezsuiták vak esz-
köze, minthogy in hypothesi a jezsuiták nyughatatlanok, a 
pápa pedig türelemmel viseli helyzetét ; vagy pedig hazug-
ság, hogy a jezsuiták minden áron zavart akarnak előidézni, 
mert mint a ,N.' tanusitja, a pápa, a jezsuiták állitólagos 
vak eszköze, békés és nyugodt . . . Nem azt bizonyitja-e 
ezen két ellentétes állitás, hogy a liberalismus köpenyszerü 
argumentatióit, „ha akarom vemhes, — ha akarom, nem vem-
hesközmondás szerint alakítja ? 

Nem ez az első, de nem is az utolsó eset, mely a libe-
ralismus hazug jellemét feltünteti. Köpenyforgató termé-
szete, azt mondanók, hogy lényegét képezi, ha a hazugság-
nak mint bűnnek lényege lenne, mert mi más a liberalismus 
mint hazugság, mint szülöttje annak qui mendax fuit ab ini-
tio, qui est pater mendacii ? Ez jellemzi a liberalismust leg-
jobban, hazugság a forrása, honnan ered, hazugság az is, amit 
létrehoz, azért a jellemtelenség annál inkább s annál tovább 
terjed, minél nagyobb előhaladást tesz a liberalismus, ezért 
jó előtte minden eszköz, csak a liberalismus czéljainak 
előmozdítására szolgáljon. Ha szüksége van a pápára, ugy 
kész őt magasztalni, de ha a pápában akadályát látja ter-
veinek, ugy másnap már kész megtámadni őt ; ma a pápa 
független, szelid ember, de ki áll jót a holnapi napról, hogy 
nem fogja-e őt a liberalismus önérdekből ismét ugy feltün-
tetni, mint zsarnokot, mint a jezsuiták vak eszközét, kinek 
semmi akarata nincsen ! 

Nemis azon lehet csudálkozni, hogy a liberalismus ily 
természettel bir ; mert ott, hol az alapelvet minden elvek 
alapjának, a kereszténységnek megvetése képezi, ott mond-
juk, állandóságot, következetességet, jellemet nem várhatunk, 
ott a napról napra való megélhetés követelménye szolgál-
tatja a megélhetés feltételeit, a mi szükségképen, a napi. 
viszonyok változékonysága, különfélesége miatt ellenmon-
dásra, mondjuk ki, hazugságra vezet. E felett tehát a viszo-
nyok mérlegelése mellett mi nem csudálkozunk : de a mi 
csudálkozásunkat felkelti, az azon körülmény, hogy áz 
emberek dicsőségöknek tartják, ha felölök azt hirdetik, 
hogy ők liberálisok, ami annyit tesz világosan szólva, hogy 
örülnek, ha felölök azt hirdetik, hogy ők állhatatlanok, ha-
zugok és jellemtelenek ; örvendenek, hogy őket ily liberáli-
sok, tehát állhatatlan, hazug és jellemtelen emberekből álló 
clubb orruknál fogva vezeti. 

A mily sajnálatos e helyzet, annyira nem irigylendő 

azoktól, kik liberális dicsőségöket ily áron váltották meg-
Nagy, kimondhatatlan nagy ár ez, azon nagy semmiért, amit 
érette a népszerűség nyújt, mert az van érette lefizetve, amit 
ha az ember egyszer elád, vagy soha, vagy csak nehezen 
lehet visszaszerezni. A jellem, a becsület az ember életében 
oly tényezők, melyek felérnek mindennel, melyekkel azon-
ban nem ér fel semmi sem, ezeket semmisiti meg napjaink-
ban a liberalismus ugy, hogy csak elvétve akadunk jellemes 
emberekre a nagy tömeg között. Ezeket vetkőzik le mind-
azok, kik fennhordott fejjel verve mellüket büszkén azt 
állitják, hogy ők liberálisok. E tekintetben, fájdalom, már 
oda jutottunk, hogy az iránytadó nagy többség nem is érzi 
már hiányát a jellemnek és becsületnek; az elkorcsosulása 
liberalismus folytán oly mély, hogy e mélységet az illetők, 
kik benne ülnek, nem is látják, azoknak pedig, kik őket 
figyelmeztetik, hitelt nem adnak. Meddig fog még ez tar-
tani ? hol lesz határa ? Vagy liberális korunk épen arra 
törekszik, hogy egy jövő, jellemes korszak előtt csudaként 
tűnj ék fel ? 

Bocsánatot, hogy ezek elmondását összekapcsoltuk j e -
len levelünkkel, de ugy véltük, hogy nagyon is összefüggés-
ben vannak a liberális sajtó jellemtelen eljárásával. Ezek 
nevelik a liberálisokat napjainkban. Tudományukat, müvelt-
ségöket, irányeszméiket a liberális sajtóból szerzik, és mint-
hogy e sajtó holnap feketének mondja azt, a mit ma fehér-
nek hirdetett, vagy megfordítva, ugy ezek is hasonló jellem-
szilárdságot tanúsítanak ; — hanem mint a mindennapi ese-
mények eléggé is tanúsítják, már érzi a társadalom enuek 
következményeit, minek csak az vethetne véget, ha az em-
beriség végre kijózanodva, szétszakítaná ama liberális hálót, 
mely őt fogva tartja ; adja az ég, hogy e pillanat minél előbb 
bekövetkezzék. ^ 

Pest, május 23. Mily gyenge a „Kath. Reform" -u&k 
ellenünk alkalmazásba vett érvelése, ugy alaki mint erköl-
csi tekintetben, mutatják már többször idézett czikkének 
következő részletei : 

Hogy bebizonyítsa, miszerint az általa első sorban 
megtámadott czikkben (t. i. a lapunk 29. számában megje-
lent, • jegyű, pesti levélben) — mint ö mondja „kár volt a 
külföldi katholikusokra hivatkozni ;" azt állitja, hogy kül-
földön a különféle országok politikai viszonyai döntenek az 
egyházi kérdés felfogásában, s hogy különben nem igaz, 
mintha ott, mint czikkünk mondta : „a. világi hivek szemben 
az egyházzal, — mit a „Kath. Reform" egy kis ókatholikus 
hamisitás által kihagy, teljesen meg volnának nyugtatva. 

A politikai viszonyokra való hivatkozás épen semmit 
sem bizonyit s ugy látszik épen csak a „Kath. Reform" ol-
vasóinak tájékozatlanságára van számítva, kikkel azt akar-
ják elhitetni, hogy, például, a német birodalmi tanácsnak 
ellenzéke csak azért védi a katholicismusnak jogait, hogy a 
protestáns kormánynak keserű órákat szerezzen, s hogy a 
katholikus németek épen csak azért maradtak volna még a 
mai napig is katholikusoknak, — hogy Bismarckot ha-
ragítsák. 

„Németországban" — úgymond a ,Kath. Reform1-
„a nagy politika foglalkoztatja az elméket, a katholiku-
sok egy része (sic !) mely az ultramontanismusnak meghó-
d o l j egyúttal birodalomellenes, partikularista, a német egy-
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s ég ellensége: ezek nem gondolnak arra, kogy az egykázon 
belül, a hierarchia mellett ők is jogot nyerjenek, a politikai 
küzdelem most igénybe veszi teljes müködésöket. A katho-
likusok azon része, mely nem tart a partikularistákkal, csak-
ugyan nyilvánitá már abbeli óhaját, hogy egyházi ön-
kormányzata legyen. Frankenberg gróf tavali röpirata is 
ily irányú, s a porosz kormánynak azon terve, hogy az egy-
házközségi képviselet megalakittassék, nagy rokonszenvre 
talál a világi kath. értelmiségnél. Bismarck csak nemrég sze-
mébe mondá az urak házában a centrum-pártiaknak, hogy 
ők nem azonosithatók a katholicismussal s figyelmeztet azon 
kath. képviselőkre, kik más párthoz tartoznak (talán bizony 
Frankenberg grófra ?) Ne mystificáljunk tehát azzal a tel-
jes megnyugvással. És az ókatholikus mozgalom, mely na-
ponta terjed (sic !) s egyházi önkormányzatot szervez, nem 
tényleges protestatio-e ama teljes megnyugvás ellen ?" 

S valamivel alább : 
„Olaszországban szinte több felül az önkormányzatot 

követelő hangok emelkednek, s a kormány az egyházi taná-
csok megalakításával foglalkozik. Az ultramontán irányú 
katholikusok pedig épugy mint Németországban hallgatnak 
az önkormányzatról, ők a pápa világi fej edelmiségével fog-
lalkoznak, hasonlólag Francziaországban az ultramontán 
irányúak csak a monarchia behozatalára erőlködnék (ott 
tehát ugy látszik Gambetta a „Kath. Reform" embere.) 
Hogy Keletre is áttekintsünk, az örmények ügyére hivat-
kozunk. Ezeknek ősrégi autonómiáját épen most akarja ha-
lomra dönteni a római curia." 

Az örmény „autonomiá"-ra vonatkozólag, tudják t. 
olvasóink az általunk közölt, hiteles okmányból, mi van a 
dologban, mit akar a szentszék ott foganatosítani, s mily 
gaz módon szították és ápolják az egyházi lázadást ottan 
bizonyos egyének, kiket teljes joggal örmény ókatholiku-
soknak nevezhetnénk. Ha a „Kath. Reform" e tekintetben 
más nézeten van, ugy ez rá nézve nem kevésbé jellemző, 
mint azon ügyre nézve, melyet ily módon védelmezni kell. 

Époly nyugodtak lehetünk a német viszonyokra való 
kivatkozás tekintetében. Eléggé gondosan megfigyeltük ott 
is a dolgok menetét, s t. olvasóink azok után, mit lapunk 
erre vonatkozólag hozott, önálló Ítéletet képezhetnek magok-
nak a „Kath. Reform" hitelességére nézve. Minek is nevez-
zük ama fogást, hogy e lap a katholikusok egy részéről be-
szél, mely az ,ultramontanismusnak megkódolt', mintha bi-
zony az az egész német ókatholicismus néhány apostata 
papon s épannyi nem kevésbé gyanús jellemű világin kivül 
még más „hívőket" is számitana ! mintka bizony nem tud-
nók, hogy ez az úgynevezett ókatkolicismus, a mint porosz 
mackinatióból s porosz pénzzel megindittatott, oly czélból, 
hogy a német katholikusoknak demoralizatiójára szolgáljon; 
ha e tekintetben csak némileg is a nyomorult kísérletnek 
niveauján fölül emelkedett volna, bizony még nagyobb 
szemtelenséggel lépne fel s támogattatnék a birodalmi — 
kincstár részéről, mint ez amugyis történik ! A „Kath. Re-
form" itt tehát egyenesen tévútra vezeti olvasóit, olyasvala-
mit hitet el velők, a mi nem való, s hogy egy magában véve 
tarthatatlan állítást a valóság színében feltüntethessen, any-
nyira megy, hogy két, csak véletlenül s részben összefüggő 
mozzanatot, a katholicismusnak s az úgynevezett német, — 

mellesleg legyen mondva, egészen jogosult — particularis-
musnak törekvéseit benső, lényegi összefüggésbe hozza egy-
mással ; vagy mint felebb mondtuk, azt hiteti el olvasóival 
hogy a ném°t katholikusok csak ^justament"-ból maradtak 
még eddig katholikusoknak, hogy Bismarcknak bajait még 
ezzel is szaporítsák ; mi közben azonban elfeledi a derék lap, 
hogy az ,ókatholicismus' épen ott született, hol a particula-
rismusnak is kiváló székhelye vagyon, Délnémetországban. 

Nem szerencsésebb a „Kath. Reform" azon tanuk idé-
zésében, kiket ebbeli szerencsétlen állításainak bebizonyítá-
sára felhoz : Frankenberg gróf, Bismarck, az olasz kormány; 
— ez már aztán szép társaság: risum teneatis amici ! 

A két utóbbiról kár volna szólni, Frankenberg gróf 
pedig arról hirhedt, hogy a maga idején közvetítő eszközül 
szolgált Bismarcknak azon aljas manoeuvreban, mely a ber-
lini középpárt ellen indítva, teljes megveretésével végződött, 
amennyiben kitűnt, hogy mindaz, mit a szentszék s e fractio 
közti valami összeköttetésről maga állított, s bérenczei által 
íratott merő, közönséges, tudva s akarva kimondott kazug-
ság, melynek terjesztésében ez a gróf készséges segítsé-
gére volt. 

Ilyen tanukra hivatkozik a „Kath. Reform" hogy ha-
mis állításait bebizonyítsa, s mindezek után mégis e szót 
meri irányunkban koczkáztatni : „ne mystificáljunk" . . . • 

Kövesse meg magát a „Kath. Reform" embere, s ha 
már elég bátorságot érez magában arra, hogy tisztességes 
embereket minden ok nélkül megtámadjon, akkor legalább 
azt kérjük ki magunknak, hogy habár nehezére esnék is, 
iparkodjék tisztességes alakban tenni azt. A ki egy nyomo-
rult ügynek, Isten tudja miért, védelmére vállalkozott, ki-
nek egész okoskodása a tények elferditéséből, hamisítások-
ból és ráfogásokból áll, az ne beszéljen mystificatióról ; mert 
nem jó másnak erős házára kövekkel dobálnia annak, aki 
maga üvegházban lakik. (Vége köv.) 

l i ó m a . 0 s z e n t s é g é n e k v á l a s z a a D a m a s 
g r ó f , m i n t a f r a n c z i a z a r á n d o k o k s z ó n o k a 
á l t a l f e l o l v a s o t t ü d v ö z l ő f e l i r a t á r a . (1. ,Rel.' 
39. sz. 310 1.) „Francziaország mindenkor és minden körül-
mények közt irántam való szeretetének bizonyítványait adta 
és adja még ma is ; ami mindinkább meggyőz arról, misze-
rint Krisztus Jézus csalhatatlan ajkairól jött ama bizonyos 
szavak, melyeket az egyház e napokban állit szemeink elé, 
igen jól alkalmazhatók Francziaországra is : Modicum, et 
non videbitis me. — Egy kevéssé, és már nem láttok en-
gem — iterum modicum et videbitis me, — és ismét egy ke-
véssé, és megláttok engem (Ján. 16, 16.) — újra megmuta-
tom magamat e nagy és katholikus nemzetnek. 

Egy időre való eltávozás talán szükséges volt arra, 
hogy sok szívben buzgó óhaj támadjon őt újra látni, — és 
talán azért is szükséges volt, mert az utolsó időkben nem 
mindenki tette meg kötelességét. A hamis tanok, az alvilági 
sectának emberei, a romlott erkölcsök, mindenféle hitetlen-
ség e nagy és nemes országot mindenfelől elözönlették. 

Sokan követték ez áramlatot ; de vannak ezeken kivül 
többen még, kik megdöbbenve visszavonultak, és kik, mi-
után magokba szállottak, Istenhez fordultak. A pásztorok 
beszéltek és imádkoztak az előcsarnok és az oltár közt ; 
Krisztus Jézus szűz jegyesei az oltárhoz borulva könyeket 
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hullottak, kérvén a Mindenhatót, hogy világosság támadjon 
azoknak, kik tudatlansághói vagy roszakaratból sötétségben 
és a halálárnyék tartományában ülnek. (Máté, 4, 16); kér-
vén Istent, hogy a sötétség közepette a hit sugára villanjon 
fel mindnyájoknak, különösen pedig azoknak, kikre alkal-
mazhatók e szavak ; Video meliora, proboque, détériora se-
quor. Ezen imákhoz csatlakoztak a jó keresztények, az aj ta-
tos családanyák, különösen pedig a válogatott ifjúság amaz 
erős tömegének imái, mely félretevén minden emberi tekin-
tetet, csak a jót igyekezett keresni, és felemelt homlokkal 
bátran kereszténynek vállá magát. 

íme tehát, mind ezen zal-ándoklatok, ezen imák, a 
szentségekhez való járulás, a Francziaországban mindinkább 
nagyobb mérvekben nyilvánuló jóakarat, biztosítékot nyúj-
tanak arra, hogy az Ur újra mutatni fogja magát Franczia-
országnak, modicum et videbitis me. 

Oh vajha megmutatván magát e kiválóan szeretett or-
szágnak, meghozná neki azon üdvöt, melyet az apostoloknak 
hozott, Pax vobis ! Vajha megadná mindnyájunknak azon 
békét, mely Isten fiait még azon szorongattatások és harczok 
közt is kiséri, melyekre kényszeríttetnek ; azon békét, mely 
még a legkényesebb körülmények közt is megóván bennünk 
lelkünk szabadságát, arra indit minket, hogy szilárdan és 
elhamarkodás nélkül cselekedjünk, és azon uton jár junk, 
mely az élethez vezet. 

Miután az egyház ma azon szentnek emlékét ünnepli, 
ki erényei által annyi fényt árasztott ezen apostoli székre, 
kérjük őt, eszközölje ki Istennél az angyalok királynéja, 
azon királyné közbenjárása által, ki a pokoli kigyó fejét 
szétzúzta, ki legyőzte az eretnekségeket, és ki e nagy pápa 
számára is a mohamedán nép feletti dicső győzelmet kinyerte ; 
kérjük őt, mondom, hogy eszközöljön ki számunkra is győ-
zelmet az egyház mostani ellenségei felett (kik nem törökök, 
hanem szégyenökre legyen mondva, keresztények), hogy 
majdan azt mondhassuk rólok : „Vidi impium superexalta-
tum, transivi, et ecce non erat." 

De hogy küzdhessünk, bátorságra, kogy győzhessünk, 
kitartásra, hogy diadalmaskodhassunk, szerénységre van 
szükségünk ; kérjük tehát I. sz. Piust, ki áldozatul az igazság-
ért halván meg, vérével pecsétlé meg hitét, hogy eszközölje 
ki számunkra a küzdelemhez szükséges bátorságot és kitar-
tást, hogy elnyerhessük az óhajtott diadalt, és a keresztény 
erények gyakorlatában békés napokat élhessünk. 

Addig is megáldlak benneteket és családjaitokat, meg-
áldom a püspöki kart, a papságot és egész Francziaországot, 
még azon részét is, mely az apostoli áldással nem sokat törő-
dik. Igen, szálljon ezen áldás Francziaország nem választott 
részére is, legyen azon világosság, mely megvilágosítja és a 
jónak gyakorlására buzditja, vagy legyen azon láng, mely 
azt megsemmisíti, quod Deus avertat ! Mi bennünket illet, 
maradjunk meg állhatatosak a bizalomban és ne veszitsük 
el a bátorságot, mert Isten velünk van ; és ha ő velünk, quis 
contra nos ! 

Fájdalom, nagyon is igaz, hogy az államok nagy része 
a rendetlenség zsákmányává lett. Itt Isten, egyháza és szol-

gái ellen harczolnak : amott több cynismussal, de mindig 
ugyanazon egy czélból harczolnak, hogy t. i. elnyomják a 
jót. Hogy teljes legyen a szerencsétlenség, közömbös szem-
mel nézik a katholikus egyház bajait, még akkor is, ha cse-
lekedniük kellene, hogy eltávolítsák, vagy legalább enyhít-
sék azokat, mint azt a lelkismeret és becsület megkivánná a 
föld hatalmasaitól, azoktól, kiknek kötelességök e világban 
a békét fentartaui. De azért nem kevésbé igaz, hogy legalább 
nekünk kell bátran cselekednünk, nem félvén sem a zsar-
nokságtól, sem a gonoszságtól, sem a roszakarattól, sem a 
ravaszságtól, sem az istentelenségtől, sem az eretnekségtől, 
mert Isten velünk van, és : Si Deu3 pro nobis, quis contra nos? 

„Benedictio Dei etc." 
A szentatya szavait több izben könyek szakiták félbe. 

A körülállók is könyezve hallgatták e megható szónoklatot, 
melyet ő szentsége, minden megilletődése mellett is ritka 
erélylyel és fenséggel elmondott. Hatályos előadása s azon 
mély meggyőződés, mely ő szentsége szavain elömlött a leg-
mélyebb benyomást tevék a jelenlevőkre, s nem egy közülök 
e szavakkal hagyá el a termet : „Szentséges atyánk által 
Isten szólt hozzánk !" 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek : Ő Felsége, a császári és ap. király 

vallás- és közoktatási magyar minisztere előterjesztésére 
Danilovics Mihály, kassai székesegyházi kanonoknak a ker. 
sz. Jánosról nevezett szepes-stolai préposti-, és Pletényi 
Endre, eperjesi esperes-lelkésznek a boldogfalvi apáti czi-
met dij mentesen adományozta. 

— Főt. Lipovniczky István, n.-váradi 1. sz. püspök ur 
ő excellentiája a bodonospataki plebániaház helyreállítására 
300 forintot adományozott. 

— íme ismét egy „rágalom" ! Jáczint atyának „neje" 
egészséges fiúval lepte meg a pátert, pedig, mint a bécsi 
,Volksfr.' eléggé malitiose megjegyzi, a „boldog" összefri-
gyesülésnek már nyolezadik hónapjában . . . . 

„Denique az ókatholicismus gyorsan — terjed", mondja 
talán erre az excommunicált papok et eonsortes „becsületé-
nek" buzgó őrangyala, a ,Kath. Reform'. 

Ha pedig ez a nyolezadik hónap valahogyan „rága-
lom"-nak látszanék ugyancsak őneki, akkor azt tanácsoljuk, 
irjon rögtön Genfbe „Jáczint atya-né ő ngának," megkérde-
zendő tőle, váljon ? 

— Ngs. s főt. dr. Roder Alajos apátkanonok s közp. 
papnöveldei igazgató, a nagyváradi, árviz által károsított 
szegények felsegélyezésére 250 frt. küldött az otthelyi fő-
polgármester, Lukács György kezeihez. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 30 ft., 1 db. cs. k. arany s 13 ft. ezüst. 
Fötdő dr. Palásthy Pál, esztergomi kanonok ő Nagy-

sága 10 frt . 

Szerkesztői üzeuetek. 
F. J. Notre-Dame-apáczák tudtunkkal nincsenek Pesten. A , ,Ma-

gyar Állam" alkalmasint az ansrol apáczákat érti ezen név alatt. Tessék 
egyébiránt bó ebb felvilágosításért magához :.z említett szerkesztőséghez 
fordulni. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

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

zendök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, május 28. 43. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A vallástanítás a középtanodákban. — 
Az erdélyi kath. status gyűlése. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A vallástanítás a középtanodá'klban. 
m . 

A gymnasiumnak központja a humanismus, de 
vallási alapon. A kereszténység lesz tehát, a jeles 
Schmidt szerint, minden tudásnak, képességnek 
alapja, következéskép legfőbb eledele a gymna-
siumi ifjú szellemi életének. ') Oly fontos és ered-
ményeiben messze kiható intézetet, milyen a gym-
nasium, nem lehet a színtelen ^tiszta humanismus-
nak ' áldozatul oda vetni, átengedni. — „Egész pol-
gárisodásunk keresztény . . . A családtól kezdve fel 
azon magasabb viszonyokig, melyek világrészeket 
fűznek egymáshoz, keresztény eszmék körében moz-
gunk . . . S miután minden civilisatio vallásos fo-
galmak alapján van épitve, ezeket meg nem dön-
tethetni anélkül, hogy velők együtt a civilisatió is 
el ne enyészszék, mely azokon emelkedett". Igy 
nyilatkozik b. Eötvös. 2) 

Keresztények iskolájának tehát kereszténynek 
kell lenni, hogy növendékeit a valódi keresztény-
ségnek egyedül igazán képző és szabaddá tevő szel-
lemében oktassa, nevelje; és ezen jogos követelés 
annyiban fokozódik, amennyiben a gymnasium ter-
mészeténél és rendeltetésénél fogva a többi tanin-
tézetek felett áll. 

A gymnasiumnak viszonya a kereszténységhez 
legközvetlenebbül a vallástanitásban nyilvánul, 
ebben tűnik ki első sorban az egyház és gymnasium 
közti szövetség. — Ha a legközelebb lefolyt két év-
tizedben a gymnasium tudományos czéljának fel-

') Gymnasial-Pädagogik. 120. 
a) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 

> álladalomra. Pest. 1854. I. 358. 359. 361. 

tiinő kidomborodása mellett a vallástanitásnál is 
mindinkább a száraz tudományos ismeret vétetett 
czélba, ugy jelenleg mindazok, kik az egyház és a 
haza legszentebb érdekeit szivökön hordják, a val-
lástanítás feladatát a ker. igazságnak szivet és lel-
ket átható, tehát éltető megismerésében látják, hogy 
a gymnasiumi ifjúság soraiból a keresztény népnek 
ker. vezérei kerülhessenek ki. 

Ennélfogva már az alosztályokban oda kell 
törekedni a vallástanárnak, hogy a tanuló alapo-
san meggyőződjék vallásának mennyei eredetéről, 
s tudja és mélyen átérezze, hogy nincs más név, 
mely által az ember boldogulhatna, mint Jézus 
Krisztus neve. Szükséges továbbá, hogy vallásá-
nak más vallásoktól való különbségét, legalább 
fővonásokban ismerni tanulja, hogy igy, ha idő-
közbenkimaradna az iskolából, műveltségi fokához 
mért vallási öntudatot vigyen ki magával az életbe, 
hitéről számot adni birjon és a keresztény tökélye-
sedés müvében hathatós részt vehessen mind em-
bertársait, mind magát illetőleg. 3) 

A főgymnasium vallástanitásának feladata 
ezen vallási öntudatot még világosabbá tenni, ugy 
hogy a tudományosan művelt ifjú minden kételye 
eloszoljék, tiszta tudattal birjon hitéről, mely az 
apostoli fayixt) XarQÚa1-.ban 4) nyilatkozzék ; hogy 
az egyházi életközösség élő tagjául érezze és ismerje 
magát, s kilépvén a tanodából meggyőződéssel és 
hűséggel engedje át magát az egyház anyai veze-
tésének, élő hittel fogadja annak tanait, üdvszereit, 
tartsa meg a parancsolatokat. 

A vallástanitás a szellemi tevékenység mind a 
három irányát tartozik ugyan fejleszteni, követke-
zőleg az értelemnek világosságot, az érzelemnek ha-
tályosságot, az akaratnak pedig erélyt szerezni; 

3) V. ö. Lubrich, Neveléstudomány. IV. 48. 
4) Rom. 12, 1. V. ö. Bisping, Erklärung des Briefes an 

die Römer. Zweite Aufl. Münster. 1860. 
42 
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azonban valamint a kereszténység lényegileg élet, magunkat — jegyzi meg ugyanazon szerző 9) — 
tett (1. Cor. 4, 20.), ugy a keresztény vallástani- mintba a szaktudomány elegendő volna a nevelő-
tásnak is leginkább a tettek mezejére kell a növen- tanitásra. A nevelő-tanitásnak nem csak az a fel-
dék figyelmét terelni, akaratát mozgásba hozni. — adata, hogy tudományt vigyen a növendék lelkébe. 
Az akaratnak kellő irányzását és erősitését hatal- hanem hogy azt ugy vigye bele, miszerint vallás-
masan előmozdítja ugyan az 6 remekek helyes ta- erkölcsi czélra szolgáljon". Vigyázzon tehát a ta-
nulmányozása is, 5) azonban sokkal nagyobb mér- nár, nehogy puszta ismeretközlővé váljék. Senki 
tékben eszközli ugyanazt a nevére méltó vallásta- sem lehet jó tanitó, ha egyúttal nem derék nevelő 
nitás, melynek tulajdonképi czélja és tagadhatlan is. í°) A tantárgyaktól kevés, vagy csak rosz gyü-
ereje az akarat nevelésében és az indulatok szabá- mölcsöt várhatni, ha a tanárt az azokat megszen-
lyozásában áll. — Akaraterős, jellemes emberek- telő, megdicsőitő, eleven hit nem lelkesiti. A tanfér-
nek képzése főfeladata a nevelő-tanitásnak ; ilye- fiúnak leglényegesebb tulajdonsága tehát az élő hit 
nekre nagy szükség van, mert mennél inkább fej- Krisztusban, mely nélkül — hogy a hallei nagy-
lődnek napjainkban a szellemek, annál nyomorul- szerű nevelő-intézet alapitójának, a prot. Francke-
tabbakká válnak a jellemek. A szép jellem cseké- nek (+ 1727) szavaival éljünk — semmikép sem 
lyebb ismeret mellett is áldásosabb az emberiségre, felelhet meg hivatalának. Ennélfogva a középtano-
mint a hitvány jellemmel párosult még oly nagy dákban azon ker. szellemnek kell az igazgató sze-
tudomány. mélyétől kezdve, a legkisebb tényezőig megteste-

És ezen nem közönséges feladatnak megoldása sülve szemlélhetőnek lenni, mely él, mozog, példá-
leginkább a vallástanárnak személyiségétől függ. jávai mindenkor szivből, őszintén tanit, nevel s ha-
A vallástanárnak nem csak birnia kell a vallástu- sonló szellemre gyulaszt, mely ugy szólván lehele-
dományt, hanem, a mi fő, attól át kell hatva len- tével is ápolja a vallásos érzelmet. n ) — A német 
nie, a szerint élnie. A kinek nincs, az nem adhat ; philologusok gyülekezetének nevelésügyi osztálya 
csak az, a kinek szivében a vallás tüze lángol, Erlangenban (1851.) egyhangúlag kimondotta, hogy 
gyújthat másokban is vallásos érzelmeket, csak az a gymnasiumi tanitás szövétnekét, lelkét, szivét a 
ilyenek kebléből sugárzik világosság a növendékek ker. hit teszi; ennek kell ama mérvesszőnek lenni, 
lelkébe és melegség azok szivébe. Hevüljön a val- melylyel a tudomány a legbensőbb életre való je-
lástanár egész odaadássala nevelés szent ügye mel- lentőségére nézve mérendő. 12) A gymnasiumok mű-
lett, és legyen az i f jak iránt oly szeretete, hogy el- ködésének eredménye ellen legújabban emelt pana-
mondhassa magáról: „Deliciae meae esse cum filiis szok sokkal gyérebbek volnának, ha azokban min-
hominum". e) denütt az élő hitnek szelleme uralkodnék és összes 

Azonban a leglelkesebb, legderekabb vallásta- tevékenységűknek alapját képezné. Ugyanis a hit az 
nár nemes törekvésének gyümölcsöztetésére is meg- emberi észt a legfőbb észhez emeli, mely amannak 
kivántatik, hogy tanártársai közreműködjenek a sötétségét szétoszlatja, és mivel az érzékiségnek s 
magasztos czél elérésére. Igen téves felfogás azt érzéki képzeleteknek hatalmát fékezi, a szellemet a 
tartani, hogy a vallásos szellem ápolása csupán a komoly tanulmányokra kitűnően képesiti ; virtus 
vallástanárnak és a vallástanitásnak a feladata- enim Dei est m salutem omni credenti. Rom. 1, 16. 
Ziller szerint 7) minden tantárgy ugy kezelendő, Minthogy a középtanodák nem csupán tan-, 
hogy az „a Krisztusra nevelő mesterünkké" — hanem nevelő-intézetek is, következéskép azok alap-
zati «y a^os eis Xçiotov, Gal. 3, 24. — váljék. Keresz- jául a vallást kell kijelelni ; világos, hogy a vallás-
tény műveltség földjén a gymnasiumi élet minden tanitásra és vallásos érzület megszilárdítására nem 
mozzanatának Krisztusból kell kiindulnia és Krisz- csekélyebb gond fordítandó a reál-tanodákban, mint 
tushoz visszatérnie, annyira, hogy magának a clas- a gymnasiumokban. E végből magának a hittan-
sicus régiségnek is a ker. igazság megismerésére ve- nak előadása nem elégséges ; a kereszténység maga-
zető szövétneknek kell lenni. 8) „Csak ne ámítsuk sabb világával kell a reál-tanoda tárgyait megvi-

s) V. ö. S. Aug. Confess. III. 4, 7. 
6) Sap. 8, 31. V. ö. A ,Magyar Állam' ez évi 91-dik 

számának „Hová jutunk ?" czimü ide vágó czikket. 
') Grundleg. zur Lehre vom erzieh. Uuterr. 22. 
8) V. ö. Lubrich, Neveléstudomány III. 396. 

9) Ziller, Grundlegung. 175. 
10) Ziller, Grundlegung. 20. 
" ) Lubrich, Neveléstudomány. IV. 4Û0. 
12) Schmid, Encyclop. III. 205. Rolfus, Enc. II. 167. 

(1. kiad.). Lubrichnál. III. 476. 



lágitani, a tanulót az anyagról a szellemre, a ter-
mészetró'l Istenhez vezetni, és benne a keresztény 
szellemet annyival inkább táplálni, mennél bizo-
nyosabb, hogy az emberek nagyon hajlandók a 
durva anyagiságra, pénzkeresetre, főleg a mai élv-
kóros világban. A természet okos tanulmányozása 
nem tünékeny véges lények halmazának szemlélé-
séből áll, hanem megismertetője amaz örök szellem-
nek, mely az egész látható és képzelhető mindensé-
get élteti. Valamint a Humanismus, ugy a józan 
realismus is a minden életnek alapul szolgáló isteni 
szellem felfogására törekszik, az igazságot és ma-
gasabb felvilágosodást keresi. ,3) 

(Vége köv ) 

Az erdélyi kath. status gyűlése. 

Most, miután három napi tanácskozás lefolyásával tel-
jes képét nyújthatom ft. uraságod becses lapja részére gyű-
léseinknek, engedve megtisztelő felhívásának szerencsémnek 
tartom rövid átnézetét nyújtani legközelebb leélt kath. nap-
jainknak. Mondom, hogy csak rövid átnézetét nyújtom a 
történteknek, mert, megvallom, hogy nem vagyok barátja a 
sok szószaporitásnak. Midőn azonban e kedves kötelemnek 
eleget tenni sietek, előre is kijelentem, hogy tartózkodni 
fogok egyéni nézetemnek kifejezést adni, ugy szintén mel-
lőzni fogok minden megjegyzést, a mire különben hála le-
gyen az Istennek, úgyis semmi szükség sincsen, mert eddig 
minden a legjobb egyetértésben folyt le. De már hozzá is 
foghatok tulajdonképeni feladatom teljesítéséhez. 

Az erdélyi kath. statusgyülés tulajdonképeni üléseit, f. 
május hó 11-én egy előleges eszmecserére szánt értekezlet 
előzte meg. A discussio tárgyát a szép számmal jelenlévők 
közt az képezte, váljon teljesen szervezkedjék-e az erdélyi 
kath. status, vagy csak igazgató tanácsot válaszszon ? Töb-
ben mellette és ellene szólván, minthogy a csakis eszme-
cserére összegyűlt értekezlet különben sem volt felhatal-
mazva határozathozatalra, több órai barátságos együttlét 

13) A ker. vallásos szellemtől, melynek a középtano-
dákban uralkodónak kell lenni, elválaszthatlan a szigorú 
fegyelem, mely kitelhetőleg azon van, hogy a kiskorúakat 
az ártalmas befolyások ellen megóvja. — Megengedjük 
ugyan, hogy „a fegyelem fokozatosan a tanulóknak enge-
dett bizonyos szabadsággal kapcsolandó össze". (A felsőbb 
helyről előirt „Gymnasiumi rendtartás és fegyelem" B. 
alatti, vagyis fegyelmi rovatának 79-ik §-sa) ; de tökélete-
sen félreérti e szabadságot azon tanári kar, mely megengedi^ 
hogy a két felső osztály tanulói éjjel is látogathassák a nyil-
vános mulatóhelyeket (korcsmákat, kávéházakat.) „A csa-
ládok, iskolák, valamint egész államok virágzásának feltéte 
az ifjúság szigorú fegyelme". Stoy. Ueber Haus- und Schul-
polizei, 11. — A nemzeti hagyomány is a fegyelmi szigorra 
int bennünket. Nagy részt a fegyelemhiány az oka ama 
mindennapi jelenségnek, hogy sok jótehetségü ifjúból nem 
igen válik magasabb értékkel biró férfiú. 

után feloszlott, várva a másnapot, melyen a határozatképes 
gyűlés megnyitandó volt. 

E nap is megérkezett. Folyó május hó 12-én ugyanis 
a Szentlélek Isten segítségül kivása után, midőn Fogarassy 
püspökünk ő excja a küldöttség meghívására, a püspöki lak 
termében, az ott már összegyűlt kath. status tagjai között 
megjelent és lelkes éljenekkel fogadtatott volna, egy nagy-
szerű, az erdélyi egyházmegye helyzetét hiven ecsetelő be-
széddel a kath. status ülését megnyitotta. E beszéd után B. 
Jósika Lajos jegyzőkönyvileg hálás köszönetet szavaztatni 
kér ő excjának, hogy kegyeskedett a gyűlést összehívni. A 
báró ur inditványa örömmel fogadtatván, előterjeszti ajánló 
beszédével a kiküldött kolozsvári bizottság munkálatát , 
mely a kath. status szervezkedését tűzi ki feladatul. Mikó 
Mihály azonban ellenkező nézetben lévén, egy határozati 
javaslatot terjesztett be, melynek értelmében, minthogy a 
66-iki jogalap a fejedelem által is el van ismerve és ezen 
alapon gyűlt össze az 1868-ki statusgyülés és ezen áll a j e -
lenlegi gyűlés is, ugy vélekedik, hogy „a jelenlegi gyűlésnek 
ez alapon gyűléseit évenkint megtartani, jelenleg pedig az 
igazgató választmányt megválasztani, azt utasítással ellátni, 
s a javak kezeléséről megbízni, immár senki által kétségbe 
nem vonható jog, sőt oly kötelesség, melyre maga ő Felsége 
által utasíttatott." 

E pontra méltán elmondhatjuk, hogy ez képezte a 
kath. statusgyülés sarkpontját, nem csuda tehát, ha a figye-
lem nagyrészt e határozati javaslat körül forgott, annyival 
is inkább, mert e javaslatot püspök ő excja is melegen a ján -
lotta. Mellőzve azonban itt b. Apor Károly felszólalását, 
csak Simon Elekről emlékezem meg, ki elfogadva Mikó ha-
tározati javaslatát azon indítványt óhajtja hozzá esatol-
tatni, hogy ezentúl évenkint megtartassák a statusgyülés, 
hogy továbbá egy öt tagu bizottság munkálatot dolgozzon 
ki, mely szerint a megválasztandó igazgatótanács által az 
ügyek kezelése és a status ügyeinek vezetése intézendő lenne 
és egyúttal oly dolgozatot is készítsen, mely meghatározza 
a választó kerületeket, tekintettel az egyházi és világi rend 
számarányára, hogy továbbá ezek szerint miként hivassák 
össze a statusgyülés és a közgyűlés teendőit minő ügyrend-
del végezze. 

Ezen inditvány felett pro et contra hoszas vita fejlő-
dött, melynek ft. Veszely Károly ur azon inditványa vetett 
véget, hogy neveztessék ki egy hattagú bizottság, mely ki-
egyeztesse Mikó Mihály és Simon Elek urak indítványait, 
mi elfogadtatván, Fogarassy Mihály ő excja azon sárelmek 
megvizsgálására óhajtott egy bizottságot kiküldetni, melye-
ket 1868 óta a kath. egyházmegye Erdélyben szenvedett, 
melynek egyhangú elfogadása- ás a tagok megválasztásával 
a reggel 10 órakor kezdődött ülés befejeztetett, a délutánt 
a választott bizottságok munkálkodása foglalván el. 

Megérdemlett kíváncsisággal tekintettünk az előzmé-
nyek után mindnyájan május lj3-a felé, mert ekkor kellett 
eldőlni a jelenlegi statusgyülés főmomentumának és ma már 
ezen is tul vagyunk. A gyűlés kezdetén a jegyzőkönyv hite-
lesittetvén, kezdetét vette mindenekelőtt a kiegyezésre ki-
küldött bizottság véleményes jelentése, mely Veszely ft. ur 
előadása szerint elfogadván Mikó Mihály határozati javas-
latát, miután Simon Elek */3 világi és % papi inditványa 
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a statusgyülést képező tagjait illetőleg elfogadtatott volna, 
még egyszer felolvastatott és elfogadása után az igazgató 
tanácsnak adandó utasitás liatározatilag kimondatott. Ehhez 
csatlakozott még b. Apor egyhangúlag elfogadott azon in-
dítványa, hogy az igazgató-tanács bizassék meg egy szer-
vezeti javaslat kidolgozásával, melyet a jövő nagygyűlés 
azon esetben, ha a magyarországi önkormányzat egy év alatt 
életbe nem lép, vizsgálat alá veend. Ezek után az igazgató 
tanácsnak adandó utasitás vétetett birálat alá, moly azonban 
csekély módositással elfogadtatott és a reggeli ülés a felirat 
készítésével megbízott bizottmány választása után befe-
jeztetett. 

A délutánt a sérelmi ügyek tárgyalására kiküldött 
bizottság jelentése vette igénybe és ilyenek fájdalom számo-
sak találhatók nálunk. Ft. uraságod is szives volt nem oly 
régen lapja t. olvasóinak figyelmét az erdélyi kath. Teréz-
árvaügvre irányozni, miért a jelen alkalommal bátran ki-
fejezhetem az összes erdélyi katholikusok hálás köszönetét. 
Nagyon természetes, hogy ezen ügy a sérelmi bizottság je-
lentésének oroszlány részét foglalta el, mert hiszen ezen 
intézet megszűntével Erdély kath. árvainak létezhetési fel-
tétele van megásva, ezen intézet nélkül Erdély kath. árvái 
a végső nyomornak lennének kitéve, legnagyobb veszélyére 
magának az államnak. De nem arról van most szó, tehát én 
is hallgatok. 

Midőn a sérelmi bizottság a fent nevezett intézet körül 
követett kormányi eljárást előadta, midőn a statusgyülést 
tudósította, hogy az intézeti cassában még csak 700 frt . van 
és evvel 100 növendéket kellene az év végéig ellátni, látható 
borzalom futotta el a gyűlés tagjait, mig végre nehogy az ár-
v á k a t szét kel lessék bocsá tan i és a ke r . szex-etetalapitotta 
intézet jótékonyságától megfosztani, a statusgyülés komoly 
megfontolása után a dolognak, elhatározta, hogy a kormány 
sürgősen felkéressék, miszerint az árvaházat megillető pénzt 
rögtön tegye folyóvá, egyszersmind felhatalmazza a status-
gyűlés az igazgató tanácsot, hogy ha a feliratnak azonnal 
foganatja nem lenne, a ininistert interpelláltassa az ország-
gyűlésen és hogy az igazgató tanács élelemről gondoskodjék, 
ha mindjárt a koldulás igénybevételével is. Engedje meg itt 
f t . ur azon szerény megjegyzést, hogy ugyan minő lármát 
csaptak volna már lapjaink, ha a kormány egy protestáns 
vagy zsidó árvaintézetet juttatott volna e sorra ! Szó volt, 
mig a Mária Terézia által alapított Orsolya-apáczák leány-
növeldéjéről, melynek jövedelmét a vallás és közoktatásügyi 
ministerium 1869-ben szintén beszüntette, e végett is felirat 
határoztatott a ministerhez, továbbá a királyi patronatus 
alatt lévő szegény papok jobb ellátása, szóval erdélyi egy-
házmegyénket illető minden sérelem szóba hozatott és orvos-
lása követeltetni elhatároztatott. 

Végül megemlitem még, hogy az ideiglenes kath. bi-
zottmány a status szine előtt lemondott és az igazgató ta-
nács 16 világi és 8 papi tagból megválasztatott, mire a 
statusgyülés a legszebb egyetértéssel f. hó 14-én három 
napi komoly tanácskozás után befejeztetett. Az igazgató ta-
nácsnak tagjai a következők: Elnök, mint ez természe-
tes, a főpásztor; világi elnök, közfelkiáltással, Jósika Lajos 
báró ur ö nagyméltósága. Tanácsosok. 1. az egyházi rend-
ből : Lönhart Ferencz kolozsvári pléb. apát és praelatus 89, 

Veszely Károly marosvásárhelyi pleb.cz. prépost 86, Várady 
Móricz kegyesrendi áldozár, kolozsvári gymn. igazgató 81, 
Beke Antal gyulafehérvári kanonok 70, Barts Ferencz gyu-
lafehérvári kanonok 61, Pakó János kolozsmonostori pleb. 
61, dr. Eltes Károly pápai kamarás, gyulafejérvári theol. 
tanár 59, Keserű Mózes cz. püspök 44 szavazattal. 2. Világi 
tanácsosok: Dr. Csiky Viktor egyetemi tanár 89, Mikó Mi-
hály marosszéki főkirálybiró 89, Ugrón Lázár felsö-fehér-
megyei főispán 89, Pócsa József küküllői alispán 88, Simon 
Elek kolozsvári ügyvéd 87, Pál Sándor kir. tanácsos 86, 
Bornemisza János b. ur ő excja 66, Eszterházy János gr. 
63, Macskásy Ferencz földbirtokos 63, Id. Groisz Gusztáv 
ministeri tanácsos 62, Mikó Antal csíki főkirálybiró 62, 
Béldi Gergely aranyosi főkirálybiró 61, Gál Lajos nyug. k. 
táblai ülnök 61, Kálnoky Dénes gr. háromszéki főkirály-
biró 56, Szereday Ignácz hunyadmegyei alispán 54, Züllich 
István 40 szavazattal. 

Előadó Keserű Mózes cz. püspök 86, tiszt, előadó F a r -
kas Lajos 84, titkár Filker Elek 86, tiszteletbeli titkár 
Fritsch Albert 82 szavazattal. Jelen voltak a gyűlésen 98, 
szavaztak 98-an. A kihirdetett igazgatótanácsot a gyűlés 
megéljenezte s esti %10 óra táján a felirat elkészítésére bi-
zottságot küldvén ki, szétoszlott. 

A május 14-iki utolsó ülés fél 11 órakor délelőtt kez-
dődött. A jegyzőkönyv hitelesitése után Simon Elek felol-
vasta a ministeriumhoz intézendő fölirat tervezetét, mely 
elfogadtatott, egyszersmind ő neki jegyzőkönyvileg kifeje-
zendő elismerés szavaztatván. 

Adja Isten, óhajtjuk, hogy a szép kezdet üdvös gyü-
mölcsöket teremjen, hogy egyházmegyénk égbekiáltó sérel-
meinek panasza süket fülekre ne találjon, hanem bajaink 
mielőbb orvosoltassanak. Midőn rövid tudósításomat ezennel 
befejezem, fogadja főt. szerkesztő ur legmélyebb köszönete-
met szives bizalmáért, hogy csekélységemet tisztelte meg 
azon feladattal, miszerint becses lapja részére tőlem óhajtotta 
birni statusgyülésünkről a tudósitást. Csekélység amit te-
hettem, de teljes szivemből tettem, most a síikért az Istenre 
bizzuk. x. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 27. Befejezzük már a „Kath. Reform" 

elleni polémiánkat. Sajnáljuk, hogy eddig is kellett azt huz-
nunk, ha csak a legszükségesebbeket is el akartuk mondani, 
s nem egy kis hamisságát ignoráljuk az érdemes kollegának, 
csakhogy komolyabbakra s hasznosabbakra szánt lapunk-
nak hasábjait ne kelljen a szerecsenmosásnak meddő s h á -
ládatlan munkájára fordítanunk. 

Igy például egy szóval sem emiitjük, hogy a „Kath 
Reform" szemlátomást azon van, hogy a ,Kath. Autonomiá'-
uak egy oly ferde, meghamisított fogalmát honosítsa meg 
olvasói közt, mely mindenre való, csak nem arra, hogy gya-
korlati megvalósulása eseteben a katholika egyházat Ma-
gyarországon szabaddá, függetlenné, úrrá tegye a saját maga 
házában. Ha egyszer időszerűnek találandjuk e mozzanatot 
részletesben feszegetni, s utána járni, váljon kinek állliat-e 
érdekében, a kath. egyházautonomiának fogalmát annyira 
meghamisítani, mint ezt a „Kath. Reform" teszi, akkor talán 
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meglehetős valószínűséggel deritendjük ki azt is, kinek meg-
bízásából, vagy kinek parancsára „dolgozik" e lap igy, s 
miért nem szabad neki másként dolgoznia Mondjuk : 
,meglehetős valószínűséggel' ; mert vannak irányzatok s té-
nyezők, melyeknek létezéséről s működéséről az egész világ 
meg van győződve, melyeknek vészes, rákfene-szerű hatá-
sát minden lépten nyomon érezzük, anélkül, hogy bizonyos 
egyes egyénekre vonatkozólag divatban volna határozottan 
ujjal mutatni ; — miért, azt tudjuk mindnyájan. 

Csak még két szót, ad vocem, „mystificatio" és -Syl-
labus." 

A „Kath. Reform" többször idézett czikkében, mint 
már múltkor emiitők, arról is vádolt bennünket, hogy a 
külföld katholikusainak az egyház iránti viszonyaira nézve 
mystificáljuk olvasóinkat s ebbeli állításának bebizonyítá-
sára Frankeuberg grófot, Bismarckot, az olasz kormányt és 
az örmény sehismatikusokat hivta s hozta fel tanukul. Meg-
mutattuk már legközelebb, hogy a mystificatióról szóló vád-
nak ezen része merő rágalom, melynek erkölcsi súlya ma-
gára a ,Kath. Rcform'-ra esik vissza. De van e rágalomnak 
még egy második része is, melyre ma szándékozunk meg-
felelni. 

Annak bebizonyítására, hogy a külföldi katholikusok 
sem „nyugodtak" az „ókatholikus mozgalom^-ra h vatkozik 
a ,Kath. Reform' ezeket mondván: „az ókatli. mozgalom, 
mely naponta terjed, s egyházi önkormányzatot szervez, 
nem tényleges protestatio-e ama teljes megnyugvás ellen? A 
német kath. irodalom legkitűnőbb férji ai, kiket pár év előtt 
az ultramontánok is büszkén emlegettek, az ókatk. mozga-
lomhoz állottak. Beismeri ezt más alkalommal a ,Religio' 
maga is. „„De csak nézzünk ki kissé, országunk határain tul, 
oda a hol erős, erélyes, egészséges hitélet pezsdül, a hol „hi-
res" tévtanitók mellett nagynevű, tiszteletreméltó hitvalló-
kat is látunk. Nem egy azok közül, kiknek vállait ma a 
kiközösítés súlya nyomja, néhány évvel ezelőtt általánosan 
bámult, s dicséretekkel elhalmozott bajnoka volt a katholi-
kus tudománynak : s mennyi feltűnést okozott, midőn Róma 
a német tudósok congressusa alkalmával, már egy évtized 
előtt értésünkre adá, hogy ott is nem mind arany, a mi 
fénylik. Ez volt az első desavouálása oly férfiaknak, kikről, 
mielőtt Róma felszólalt, azt gondoltuk, hogy nélkülök ka-
tholikus tudomány nem is képzelhető."" (32. sz.)" 

E hely kiválólag tetszhetett a .Kath. Reform'1-nak, 
mert azt egy másik czikkében ismét idézte, melyben hatá-
rozottan a német Protestáns Egyletnek álláspontjára he-
lyezkedik ; — idézte pedig eme második alkalommal azért, 
hogy bebizonyítsa, miszerint mi is azokhoz tartozunk, ,kik 
helyett Róma absolutismusa gondolkozik, s kik hálát mon-
danak Rómának, hogy a tudományt kárhoztatta.' 

Rettenetes ! 
Ha a szives olvasó annyi fáradságot vesz magának, 

hogy 32. számunkban, a 252. lapon Mioáv&Qwnos barátunk-
nak czikkét felüsse, ott találhatja az incriminált sorokat, de 
észreveendi azt is, hogy a .Kath. Reform' ismét egyszer egy 
kis ferdítést, vagy ha jobban tetszik, azon fogást engedte 
meg magának, hogy egy passust kiszakítván a szövegből, 
oly értelemben mutassa be azt olvasóinak, minővel az erede-
tiben nem bir. Ezt teszi azon lap, mely irányunkban a ,mys-

tificatio' szót meri használni; — no de se baj, nem először 
történik, s előreláthatólag utoljára sem. 

A ,Kath. Reform'-nak szöveghamisitása ugyanis abban 
áll, hogy azt hiteti el olvasóival, mintha mi pusztán csak azt 
ismertük volna el, hogy „legkitűnőbb férfiaink" állottak 
volna az ókatholikusokhoz, de elhallgatja, hogy közvetlenül 
néhány sorral felebb eléggé érthetően ki van mondva, mi-
szerint czikkiró oly emberekről beszél, kik minden ügyessé-
gök s tanultságuk mellett, sőt épen e miatt veszélyesek a 
katholikus ügyre: mert kétes irányúak, rosz akaratuak, 
erkölcsileg megbizhatlanok ; hogy tehát az ilyenek iránt 
kétszeres óvatosságra van szükségünk s hogy ennélfogva 
soha sem lehet az olyanokat eléggé jókor desavouálni ; amiért 
— hogy a ,Kath. Reform' szavaival éljünk, csakugyan hálát 
kell adnunk Rómának, ha mint a hit- erkölcs- s fegyelem-
nek legfőbb őre ideje korán figyelmezteti hiveit azon ve-
szélyre, melylyel a báránybőrbe bujtatott farkasok mindenha 
fenyegetik az egyházat, ha legfőbb tekintélyű ítéletével 
irányozza, útba igazítja a mi gyarló, nem ritkán részletek-
hez ragaszkodó s ezért az egészet átkarolni képtelen, gyak-
ran a külfény által elvakitott, hangzatos szólamok által 
elkábított, s bizonyos divatos, ephemer áramlatok súlyának 
engedő Ítéletünket ! 

No hiszen, van itt a ,Kath. Reform'-nak min botrány -
koznia 

Igy tön Róma a hivatolt esetben, a német tudósok cou-
gressusával szemben, mi pedig, kik odáig azt gondoltuk, 
hogy bizonyos nevek nélkül katholikus tudomány nem is 
képzelhető, beláttuk akkor, hogy tévedtünk, s a következ-
mény mutatta, hogy nem volt mind arany, a mi egy ideig 
szemünk előtt fénylett, s hogy Kómának ítélete, a mily biz-
tos s határozott, époly helyes is volt. 

Ez az értelme ama szakasznak, melyet a ,Kath. Re-
form1 kiszakítva s ennélfogva, ily körülmények közt, meg-
hamisítva adott elő olvasóinak. Dicsekedhetik már most 
Döllingerrel, Schultéval, Reuschschel, s a t . vagy Herzoggal, 
Hosemannal és páter Jáczint s családjával is; mire ment az 
az ugy nevezett „ó-katholicismus" mindezekkel ? Semmire ! 
Avagy mit vesztett a kath. egyház ezekben? Épen semmit! 
sőt nyert, mert bizonyos álnagyságok lidércznyomásától 
szabadult meg s számos oly tisztátalan elemektől, melyek-
nek hivatlan prokátorát játszani a .Kath. Reform' egyik fő-
feladatának tartja. 

De elég már. Végül még csak röviden megjegyezzük, 
miszerint a ,Kath. Reform'-nuk az sem tetszik, hogy mi a 
Syllabust egész teljében elfogadjuk. Erről már nem tehe-
tünk, s nem is látjuk be, miért védelmeznék ebbeli álláspon-
tunkat oly lap irányában, mely legujabbi, 7-ik számában a 
protestáns-egyletnek, az az egy Bluntschlinak álláspontját 
helyesli. Rosz Ízlésre mutat, ilyenek után még specificus ka-
tholikus kérdésekhez hozzászólni akarni s még roszabbra 
mutatna a mi részünkről, ha szemben ily elemekkel a ka -
tholikus álláspontot magyarázgatni, vagy épenséggel iga-
zolni akarnók. = 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a n n - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Folyt.) „Miben áll 
voltaképen az a félreértés, melyről a kultusminister utolsó 
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köriratában beszél ?" — e kérdéssel végeztük legutóbbi köz-
leményünket. (L. ,Rel.' 209. 1.) 

Ez az szó : ,félreértés' képezi ama veres fonalat, mely 
az egész köriraton keresztül végig húzódik. 

Mindazonáltal e szó nagyon szerencsétlenül van vá-
lasztva és alkalmazva. A mit — a ministernek saját vallo-
mása szerint — az egész világ félreért, az nem lehet világos, 
s akkor nem a félreértők okozaudók, hanem azok, kik a 
félreértést előidézték, mitől a törvényhozásnak s a kormány-
nak óvakodnia kellene. 

A minister tehát nagy felelősséget vállal magára, mi-
dőn önönmagát emez úgynevezett félreértésnek okozójául 
vallja ; mintha t. i. a felekezeteknek igazolt felháborodása s 
alapos bizalmatlansága pusztán csak azon gyanúból kelet-
keztek volna, melylyel azok az ő személyes szándéklatai 
iránt viseltetnek. 

Mindenki tudja, hogy a minister, midőn hivatalba lé-
pett, azon felháborodást, melyet körirata panaszosan emlit, 
már egész kiterjedésében megtalálta, annak daczára, hogy 
oly elődje volt, ki, ha személyes befolyás képes lenne, bár-
miféle bajt is orvosolni, e téren bizony minden kitelhetőt 
megkisérlett volna. Epoly köztudomásu dolog, hogy Trefort 
minister még csak néhány hónapja kezeli tárczáját, mely 
idő oly rövid, hogy még tájékoztató előtanulmányokra sem 
nyújthatott ueki elegendő alkalmat ; — mert hogy nincsen 
kellőleg tájékoztatva, azt a körirat minden kétségen k i -
vül helyzi. 

Ugy látszik tehát, mintha a minister ezen kétségbevon-
hatlan balfogást azért követte volna el, mert egyrészt érezte, 
hogy a dolgok eme kellemetlen állását ignorálnia nem sza-
bad ; mig másrészt képtelennek tudta magát a valódi gyógy-
szernek alkalmazására, annak daczára, hogy hivataltársa, a 
pénzügyminister e tekintetben, ugy szólván, jó példával elől 
ment, amennyiben szakmáját illetőleg nagyszerű mea cul-
pá-t mondott a törvényhozás előtt, s a józanabb ösvé-
nyekre térés felett egész kedélyesen kiegyezett azzal. 

A helyett, hogy e példát követte volna, Trefort minis-
ter szerencsét próbált egy — voltaképen semmit sem mondó 
körirattal, mely legfelebb egynehány szolgalclkü, minden 
cselekvéstől visszariadó s gondolkodni nem szerető elöljárót 
nyugtathatott, s a dolce far niente-ben erősithetett meg, 
mely azonban lehetetlen, hogy belértékkel birjon azok előtt, 
kik hivatásuk magaslatán állanak, kik a lelkismeretnek 
nyugalmát többre becsülik, mint a passivitásszülte kényel-
met, s kiknek szive valóban nyájok java- s üdveért, feleke-
zetök jogaiért dobog. A körirattal tett kísérlet még azért is 
szerencsétlennek mondható ; mert minden gondolkodó fő előtt 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a minister azért, élt holmi általános 
szólamokkal ; mert nem tudott mást mondani, de hogy ezál-
által eme kérlelhetlen közmondásnak sújtó Ítéletét is vonta 
fejére : ,qui s' excuse s' accuse' ; avagy, mi egy cseppel sem 
jobb ennél ; hogy ezáltal bebizonyitá, miszerint a fennforgó 
ügy iránt csakugyan nincsen tájékoztatva. 

Ez utóbbi esetben azonban aziránt nyugtathatom meg 
a minister urat, miszerint félreértésről szó sem lehet. Ep ellen-
kezőleg : a tényállásnak legteljesebb és leghelyesebb felis-
merése az, mi az egyes felekezeteknek époly általános mint 
nagyon is jogosult bizalmatlanságában nyilvánul. 

Ha van félreértés, ugy az egyedül s kizárólagosan azon 
szempont'körül uralkodik, melyből a minister a végtelenül 
összekuszitott helyzetet s annak szükséges folyómányait 
tekinti. 

Nem szabad, de nem is lehet a minister urnák szemé-
lyes szándéklatait gyanusitani ; senkinek sincs joga azon 
általános izgatottságot s erkölcsi felháborodást, melyet az 
egyes felekezeteknél tapasztalunk, az ő eljárásából származ-
tatni; — de époly lehetetlen, hogy tőle várjuk a kedélyek-
nek megnyugtatását s a bajoknak orvoslását, ha ezeknek 
gyökerét nem keresi ott, a hol az egyedül található. 

A baj t. i. semmi másban, mint magában a népokta-
tási törvényben fekszik, s abban, hogy vannak bizonyos 
tényezők, melyek e törvényt, a hitetlenségnek s az egyház-
ellenes törekvéseknek eme vivmányát, minden áron fentar-
tani és érvényesíteni akarják. A meddig a minister eme tör-
vénynyel ugy fog bánni, mint kegyeletének egyik sérthetlen 
tárgyával, s a meddig nem sikerülend neki ama csoportnak 
befolyása alól emancipálnia magát, melynek szándéklatai e 
törvényt létesítették, addig ne is remélje, hogy a felekezeti 
belbéke és a bizalom helyreálland. 

Szeretném már itt befejezni czikksorozatomat, nehogy 
olvasóimat még tovább is fáraszszam ; annál inkább szeret-
ném azt, minthogy a felvettem tárgy lényegileg ki van me-
rítve. Azonban nem lehet bizonyos, végképen megromlott 
állapotokat megbeszélni anélkül, hogy azon tényeket is ne em-
lítsük, melyek e romlott állapotoknak kellemetlen voltát 
egészen a türhetetlenségig fokozzák. Végre még szükséges 
is, hogy miután ellenségeink taktikája mindig abban áll, 
hogy a tényeknek elősorolását követeljék, szükséges mon-
dom, hogy ép azért tényeket is hozzunk fel. 

/ 

Epezért végül rövid visszapillantást teszek a népisko-
lai törvénynek létesítésére. (Vége köv.) 

Bécs. B í b o r n o k - é r s e k ü n k l e v e l e L a c h a t 
p ü s p ö k h e z szélesebb körökben méltó figyelmet gerjesz-
tett. Kevés van a német főpapok közt, ki a német nyelvet 
oly remekírói tökélylyel kezelné, mint a magas műveltségű, 
bécsi bibornok-érsek, s lia a nyelv ragyogó fényével páro-
sul a gondolatnak mélysége, akkor az emberi észnek oly 
kitűnő szüleményeivel állunk szemben, mint a minőket 
Rauscher bibornoknak irataiban csudálni szoktunk. 

Nem csak az alak szépsége, de az eszmének hatálya is 
sokat vészit rendesen a fordítás által. Mindazonáltal nem 
tehetem, hogy egyes helyeket ne idézzek ő eminentiájának 
ezen legujabbi leveléből; melyet az összes katholikus sajtó 
méltó tisztelettel fogadott. 

A svajczi kis zsarnokok arczátlan műveleteiről szólván 
ekként folytatja a bibornok : 

„Székhelyéről űzték el Méltóságodat, pénzbírságokat 
mondanak ki, a papoknak jövedelme felfüggesztetik, az 
egyházi vagyon zár alá vétetik, a templomok bezáratnak. 
Ezzel a kath. egyháznak ellenségei igazi alakjukban mutat-
ták magokat, a részbeni türelemnek még árnyéka is eltűnt, 
s a nyilt üldözésnek napjai kezdődtek. Még csak az van hátra, 
hogy a katholikusokra — testi büntetések szabassanak". 

Ezekután az Arián-féle eretnekségnek korára utalván, 
melyben a maiakhoz egészen hasonló szellemek, hasonló esz-
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közökkel s fegyverekkel, s eleinte látszólagos eredménynyel 
ostromolták az egyházat, ekként folytatja a levél : 

„A tévelynek harcza az igazság ellen, melynek kez-
dete egykorú az első bűnnek elkövetésével ; — e harcz most 
tetőpontját érte el, melyen állva az igazi bőlcseségnek ne-
továbbjául s a valódi, tudományos buvárlatnak legbiztosabb 
eredményeül azt hirdeti, hogy az ember egy vizi féregtől 
származik, s hogy Isten s a halhatatlanság semmi egyéb, 
mint a kiskorú emberi nemnek álmai. Ily esztelenül durva, 
a józan észt kigúnyoló s az embert megbecstelenitő tévtan 
csak az által lehetett befolyásos tényezővé még iránytadó 
körökben is, hogy a kereszténység elléni gyűlölet már odáig 
is elhatott. Gyűlölik pedig a kereszténységet, mert az em-
beri nemnek veszélyes szenvedélyei elé jótékony határokat 
szab. Azon pillanatnyi befolyás által, melyet e tévtan jelen-
leg gyakorol, az egyház s kereszténység elleni gyűlölet is 
felbátorítva érzi magát. Ezért vet le minden óvatosságot s 
szemérmet, s ezért vetemedik ott, hol a világi hatalom is 
szövetkezik vele annyira, hogy, mint a hajdani arianismus 
még az egyháznak nyilt üldözésétől sem riad már vissza. 
Ön, Mlgos Püspök Ur, s a joghatósága alatt álló papok az 
elsők, kiken az erősebb nyers erőszaka magát érvényesítette. 
De önök oly reudithetlen hithüséget tanúsítottak, melylyel 
szemben az arianismusnak fortélyai s pártfogóinak erősza-
koskodásai kudarezot vallottak, s mely által mindazoknak, 
kiknek Istennek megendése folytán hasonló sorsjutand majd, 
példaképpé lettek, s felbátoritásokra szolgálnak." 

„A kantoni kormányoknak túlkapásai azonban többi 
közt azt is eredményezték, hogy számos hithű papnak anyagi 
megélhetése kérdésessé tétetett. Ily kellemetlenségeknek elő-
idézése szintén tartozik azon fegyverek közé, melyekkel az 
igazságnak és a jognak ellenségei harczolni szoktak. Azon 
mérték szerint mérik ezek a katholikus papokat, mely az 
úgynevezett felvilágosodás bérenczeinek számára létezik, 
kik, ha a lázitás s ferdites többé nem hajtana hasznot, sőt, 
ha talán büntetéstől kellene tartaniok, becstelen zászlójukat 
csakhamar ott hagynák. De azért szoros kötelesség mindazon 
katholikus országokra nézve, melyek nem ugy, mint például 
Spanyolhon, magok is elszegényedett papságról gondoskod-
niok kénytelenek, kötelesség, sőt, mondom, becsületbeli 
adósság, hogy tehetségökhez képest működjenek közre oda, 
hogy a mindennapi kenyér biztosittassék Isten ama szolgái-
nak számára, kik Svajczban jelenleg üldözést szenvednek 
az igazságért. Ez okból van szerencsém 3000 frankot ide 
mellékelni azon kéréssel : méltóztassék ezen összeget legjobb 
belátása szerint azon papjai közül elosztani, kik a kantoni 
kormányoknak önkénykedései folytán anyagilag kellemetlen 
körülmények közé jutottak." 

v,Én meggyőztem a világot', mondá az Üdvözitő tanít-
ványainak. O benne akarunk bizni, ki az atya jobbján ül, s 
meg vagyunk győződve, kogy az Istennek anyaszentegyhá-
zát a mindenünnen támadó szorongattatások nem megingatni, 
hanem megifjitani s megerősiteni fogják." 

Felhasználom az alkalmat sat. 
Nfípoly. S z e n t J a n u á r i u s v é r é n e k f e l f o r -

r á s a ezidén is több százezer hivőnek szemeláttára megtör-
tént ; mert ennyire becsülték azoknak számát, kik az csuda 
megtörténtének tartama alatt, az itteni székesegyházat, hol 

a szent ereklyék köztiszteletre kitéve voltak, meglátogatták. 
Népünkre igen fájdalmasan hatott azon körülmény, hogy a 
szent vérnek felforrása ez idén nem történt még oly tökéle-
tesen, mint más években, amennyiben a kristályon keresz-
tül tisztán kivehette minden ember, miszerint a vérnek jó 
része összeállva maradt, holott más években az egész folyóvá 
lenni szokott. A nép ebben a Mindenható neheztelésének egy 
biztos, fenyegető jelét látja. 

Mi szándéka legyen velünk az isteni gondviselésnek, 
azt természetesen nem tudjuk, de hogy sem erkölcsi, sem 
anyagi ügyeink nincsenek rendben, azt érezzük mindnyájan, 
a miért nem is csuda, hogy a kedélyek nyomottak, s hogy 
oly hangulat uralkodik az itteni nép közt, mely mindennek 
nevezhető, csak nem jónak, s mely alighanem baljelentö-
ségü. A jövőtöli félelem általános, mely a jámboroknál kö-
nyek és imák, az atheusoknál pedig kétségbeesés s istenká-
romlások által találja kifejezését; és igy mindnyájan csak 
aggodalommal nézünk egy aligha nem szomorú jövö elé. 

A sz. Januárius vérével esztendőnkint történni szokott 
csudának hire az orosz császárnénak figyelmét is magára 
vonta, ugy hogy ő felsége a kathedralis templomot szemé-
lyesen meglátogatni, s a csudás jelenetet közvetlenül meg-
szemlélni elhatározta. A császárné fényes kísérettel jött, s a 
főtemplom ajtajánál két kanonok által, illő egyházi segéd-
let mellett fogadtatva, szent Januárius kincstárának ajtajáig 
vezettetett, hol egy másik diszes küldöttség várta és fogadta 
őt ; melynek élén az itteni főpolgármester állott. 0 felsége 
kegyeletes kíváncsisággal szemlélte azon üvegeket, melyek a 
szent vért tartalmazzák, s azon gazdag ajándékokat, melyek 
egy jobb kornak fejedelmei halmoztak itt össze. A látogatás 
körülbelül egy óráig tartott, melynek letelte után a czárné 
mind azon tisztelettel kisértetett vissza, mely magas rang-
ját megilleti. 

IRODALOM. 
41. Molnár József, oladi lelkész, Vasmegyében u. p. 

Szombathely, megrendelési felhivást bocsát szét: „Harmincz 
évem irodalmi termékei" czimü munkának első kötetére. 

A munka összesen három kötetből álland, s több, di-
csérettel koszorúzott pályamüven kivül irányezikkeket, er-
kölcsi képeket, beszélyeket, verseket s élezés ötleteket is 
hozand. Jelen megrendelési felhivás az első kötetre vonatko-
zik, mely 15—16, nagy nyolezadrét ivnyi terjedelemben 
sajtó alá adatik, mihelyt a megrendelők száma a kiállítási 
költséget fedezi. E kötetnek ára 1 ft. Maga a munka, meg-
jelenése esetében, ha t. i. junius végéig annyi megrendelés 
beérkezett a mennyi szükséges, September elején, póstai 
utánvét mellett küldetik meg a megrendelőknek. Gyűjtőknek 
10 példány után tiszteletpéldány jár ; a megrendelések szer-
zöhez intézendők. 

42. „A szabadkőművesség. Irta Dr. Bartha Tamás." Ez 
czime egy terjedelmes röpiratnak, mely az egri érseki nyom-
dában sajtó alatt van s jövő juniushóban fog megjelenni. Az ér-
dekes mű a szabadkőművességet, a positiv kereszténység e 
halálos ellenségét igyekszik czéljai és szándékai egész un-
dokságában feltüntetni s azon jóhiszeműek ellenében, kik a 
szabadkőművesség alatt csak bizonyos humanistikus czélu 
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egyesületet vélnek rejleni, kimutatni, „hogy a kőmüvesség 
nem jótékony társulat, hanem istentelen, államveszélye3 és 
társadalomellenes szövetség." Minél elterjedtebb az előbbi 
téves vélemény, annál szükségesebb e téren a valódi felvi-
lágosodás. Azért e hasznos és élvezetes könyvecskére előre 
is felhivjuk t. olvasóink figyelmét. (E. E. K.) 

43. Megjelent s beküldetett : „Hit, Remény, Szeretet," 
nagyböjti beszédkör. Irta Karsch Lotion, a nagyváradi püs-
pöki lyceumban az ó- és uj-szövetségi szentirás-magyarázat 
r. ny. tanára. Nagyv. 1873. k. 8. VI. és 100. 1. Ára 80 k r ; 
a megrendélések a szerzőhez intézendők, Nagyváradra a 
papneveldébe. 

VEGYESEK. 
— Nmltgu. Haynald Lajos ur ő excellentiája, kalocsai 

érsekségének hatodik évfordulati napján, folyó hó 17-én az 
erdélyi püspöki uradalom részéről most neki, mint egykori 
erdélyi püspöknek utólagosan jutott urbériségi kárpótlás 
egész összegét az erdélyi egyházmegye egyházi, iskolai és 

' közművelődési czéljainak előmozdítására adományozván, 
60,000 pengő forintnyi örök alapitványt tett, és annak keze-
lése végett a főt. gyulafejérvári káptalant kérte fel. Jut 
ebből a) a csiksomlyói gymnasiumnak 8000 pft., b) a bras-
sói gymnasiumnak 4000 pft. — c) a nagyszebeni Orsolya 
apáczáknak 3000 pft. — d) a nagyszebeni harmadr. apá-
czákuak 3000 pft. — e) az erdélyi muzeum botanikus osz-
tályának 2000 pft. — f) a hátszegi iskolának 2000 pft. — 
g) az erdélyi püspök által meghatározandó hat legszegé-
nyebb plébániának egyenkint két, összesen 12,000 pft. — 
h) hét legszegényebb erdélyi néptanító jobb ellátására egyen-
kint ezer, összesen 7000 pft. — i) az erdélyi elaggott papok 
nyugdijalapjának 2000 pft. — k) az erdélyi néptanitók 
nyugdijalapjának 2000 pft. — 1) egyéb erdélyi egyházi czé-
lokra 15,000 pft. 

Az alapítványok 1874. január 1-ső napján lépendvén 
életbe, a folyó 1873. évre eső, majdnem háromezer forintra 
rugó kamatok Erdélyben huszonegy különféle egyházi, isko-
lai és közművelődési czélokra kisebb-nagyobb összegekben 
osztatnak szét. 

— Az osztrák-magyar ókatholicismust, mint tudva 
van, súlyos csapás érte. Legkitűnőbb vezérférfiai egyike, 
Anton Alajos, természetesen szintén hitehagyott s excommu-
nicált pap, különben pedig két, ókatholikus szempontból 
nagyreményű fiúnak, Antinak s Alajosnak atyja, legújabban 
egészen hitfelekezetnélkülivé lett, s eme világrenditő hatá-
rozatát az illető Bezirksgerichtnél már be is jelentette. 

Azt halljuk, hogy ezen fényes csillagnak ilyeténképeni 
letűnése után, az osztrák-magyar ókatholicismusnak súly-
pontja immár Pestre tétetett át. 

— A lapok e napokban sokat irtak bizonyos feltéte-
lekről, melyeket a bécsi ministerium Müllernek, laibachi ka-
nonoknak tett, azon esetre, ha laibachi püspökké neveztetnék 
ki. E hirek a „Vlksfrd" tudósítása szerint, minden belölök 
vont következtetésekkel együtt légből kapott koholmányok. 

— Benziger Károly, az einsiedelni, világhírű „Benzi-
ger Károly s Miklós" czégnek feje, folyó hó 4-én, 74 éves 
korában meghalt. A boldogultnak bokros érdemei voltak a 
katholikus irányú irodalom és művészet körül. Requiescat 
in pace. 

— Az osztrák püspökök példáját követve, most már a 
cseh püspöki kar is felszólalt a római generalatusi házak 
ügyében. 

— A Freiburg városában székelő katholikus egyletek-
nek elnökei közös felhívást intéztek a német katholikusok-
hoz, melyben többi közt arra is kérik fel azokat, hogy a 
Vicári érseknek emelendő emlékszoborra adakozzanak. 

— A prágai érsek-bibornok május 28-ára megyei 
zsinatot hivott össze. A zsinat hallomás szerint a következő 
kérdéseket vonandja tanácskozás s tárgyalás alá : a hittani-
tás a népiskolában ; plébániai könyvtárak megalapítása a 
nép számára ; a papságnak állása szemben a polgári házas-
sággal ; az anyakönyveknek vezetése ; az egyházi törvé-
nyeknek újbóli kihix-detése ; a lelkészek fizetésének javítá-
sára rendelt, megyei alapnak öregbítése és kezelése, s egy 
nyugdijalapnak létesítése. 

— Zürich kantonnak egyik protestáns községében tör-
ténik, hogy a polgármester a községileg tartandó szegénye-
ket a szónak teljes értelmében elárverezi. A szegények 
ugyanis egyenkint adatnak élelmezésbe az egyes házakhoz 
olyképen, hogy a legkisebb tartási dijt követelők közt ki-
osztatnak. Minő lehet ezeknek aztán sorsuk, azt könnyű 
elképzelni. 

— O Szentsége az aacheni főpolgármesternek, Contzeu 
urnák a sz. G-ergely-rend nagy keresztjét adományozta. Ez 
annál nagyobb kitüntetés, minthogy nagykeresztes, a rend 
statutumai szerint mindig csak harmincz lehet. Hasonló 
kitüntetésben legújabban Radziwil Ferdinánd herczeg is 
részesült. 

— Hettinger, az „Apologie des Christenthums" czimü, 
monumentális munkának szerzője ismét igen érdekes s kor-
szerű müvet adott sajtó alá, mely nemsokára Herdernél 
Freiburgban meg fog jelenni. Czime: „Über die kirchliche 
Vollgewalt des apostolischen Stuhles." Úgyszintén Hergen-
röthernek egyháztörténelme is már sajtó alatt van. 

— Mily gyengéden gondoskodik az olasz kormány is 
alattvalóiról, adófizetési tekintetekben, mutatja a következő 
eset. Nápolyban egy bizonyos gyógyszertárnak két kijárása 
lévén, az adókivető bizottság két üzlet után járó adót vetett 
ki az üzlet tulajdonosára. Ez felebbezvén az ügyet, felsőbb 
helyen elhatároztatott, miszerint a kivetés igazságtalanul 
történt, miután a szóban forgó gyógyszertár csak egyet-
lenegy üzletet képez ; de azért ezen egy üzletért kétszerese 
fizetendő annak, mit az adókivető bizottság megállapí-
tott volt. 

— A marburgi egyetemen ezidén 20, Giessenben 7 s 
az ultraliberalis Heidelbergában épen csak 3 protestáns hit-
tanhallgató van. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 404 ft. 60 kr. és 42 db. es. kir. arany. 
10 frank aranyban, 3 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

Hazslinszky József vinnai plébános : Az uj Izrael dicső 
fővezérének, IX. Pius, VII. Gergely utódjának . . 5 frt . 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 40 ft., 1 db. cs. k. arany s 13 ft. ezüst. 
Pázmány intézete Bécsben : 
Sujánszky Antal, prépost-kanonok s papnöveldei kor-

mányzó ő Nagysága 2 db. cs. k. arany. 
Lollok József, lelkiigazgató 5 fr t . 
Bognár István, tanulmányi igazgató . . . 5 frt. 
A növendékek 6 frtot., 2 darab ezüst frtot s 1 darab 

negyedforintost. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 
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szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 31. 44. I. Eélév. 1873. 

TARTALOM. A vallástanítás a középtanodákban. — 
Az erdélyi kath. statusgyülés felirata. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A vallástanítás a középtanodákban. 
IV. 

Nem lévén szándékunkban a vallási tananyag 
terjedelmének és a tanalaknak fejtegetése, még csak 
e/.en két kérdésre óhajtunk válaszolni: 1) Hány 
órát lehet és kell a vallástanitásra szentelni? 2) 
Helyet foglaljon-e, mint eddig a vallástan az érett-
ségi vizsga tárgyai közt? — Ezen kérdések némi 
megvilágítását a legközelebb felmerült mozzanatok 
teszik szükségessé. 

Az első kérdésre röviden válaszolhatunk. Mi-
után a vallástanitás által a növendék nemcsak az 
örökkévalóság, hanem a jelen élet számára is — és 
pedig kitűnően képeztetik, neveltetik, ugy hogy a 
legjobb keresztény egyúttal legjobb polgár is : sem 
magának a növendéknek, sem az államnak érdeke 
nem kivánhatja a vallástannak háttérbe szorítását. 
Annyival inkább ütköztünk meg az oktatásügyi 
minisztérium azon intézkedésén, melynél fogva 
a gymnasium négy felső osztályában a vallástan 
hefi óráinak száma egyre reducáltatott. Hetenkinti 
két óra bizonyára nem mondható soknak ; ez is 
csak akkor elegendő, ha az egész tanfolyam alatt 
tapintatteljesen felhasználtatik, — az egy órával 
azonban, tekintve a magasztos czélt, semmikép sem 
barátkozhatunk meg. — Igen nagy kár, a leglénye-
gesebb tárgy megcsonkitása mellett a növendéke-
ket tantárgyakkal elhalmozni. „Aptari onus viri-
bus debet, nec plus occupari, quameui sufficerepos-
sumus. Non quantum vis, sed quantum capis hau-
riendum est" — úgymond a pogány bölcs. 2) A jó 

') Lásd az 1871-ben kiadott 20855. sz. alatti tantervet. 
») Seneca, Ep. 108. 

tanrendszer kevesebbre, de alaposabban tanitja ta-
nulóit, a szellem táplálásánál is szemelőtt tartván, 
hogy nem mindaz táplál, a mit magunkhoz veszünk, 
hanem csak, a mit megemésztünk. Innét : Non 
multa, sed multum ! — Mi tehát a legszentebb ügy 
érdekében reclamáljuk a vallástantól elvont máso-
dik órát, mely akármelyik tantárgyra forditva sem 
válhatik annyira gyümölcsözővé, mint ha a vallás-
tanitásnak szenteltetik. Poroszországban is — mely-
nek példája pedig napjainkban vonzerővel szokott 
birni ! — két óra fordittatik hetenkint a vallástani-
tásra ; a sexta- és quintában, vagyis a két alsó osz-
tályban pedig 3 — 3 óra mind a gymnasiumban, 
mind a reál-tanodában. — Még csak azt jegyezzük 
meg, hogy a vallástanitás a nap legjobb részét, a 
tanítvány legüdébb erejét igényli, mely szempont-
ból a napi tanórák közöl az első, nem pedig a har-
madik jelelendő ki a vallástanitás számára. 

A második kérdésre, váljon meghagyandó-e a 
vallástan az érettségi vizsga tantáx-gyai közt ? — 
egyszerűen igen-nel felelünk, daczára a középtano-
dai tanáregylet ellenkező nézetének. Mint tudva 
van, a középtanodai tanáregyletnek mult évi aug 
elején tartott gyűlésén ezen kérdés szavazásra ke-
rülvén, a vallástan megtartása mellett a tanárok 
közöl csak néhányan nyilatkoztak Elvben tehát 
elfogadta a középtanodai tanáregylet a vallástan-
nak az érettségi vizsga tantárgyai közöl való kizá-
ratását, a mit mi semmikép sem helyeselhetünk. 

Ugyanis az érettségi vizsgától mind az egy-
ház, mind az állam lehetőleg megbízható garantiát 
vár aziránt, hogy leendő szolgái, kikre egykor leg-
fontosabb érdekeiket bízni fogják, a legnagyobb 
horderővel biró, első képzési folyamatot sikerrel 
befejezték. Ezen garantia azonban csak akkor leend 
megnyugtató, ha az nem csupán az ifjúban meglevő 
ismeret-összegről, hanem egyúttal annak erkölcsi 
értékéről, derékségéről is tanúskodik. És ezen érték 
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megítélésénél nem ignorálhatók az ifjúnak vallás-
tani ismeretei ; mert ámbár a vallástanitásnak czélja 
nem egyedül a tudás, mindamellett a czél határo-
zott ismeret nélkül el nem érhető, s csak jótékony 
kihatása lehet azon intézkedésnek, melynél fogva 
köteles a tanoda kimutatni, hogy ezen ismeret az 
ifjúban nem hiányzik. — A vallásosságban és er-
kölcsösségben vannak egyeseknél ép ugy, mint 
egész nemzeteknél az erő legmélyebb gyökerei-
Mindenekelőtt tehát az ifjú valláserkölcsi érettsé-
gét kell az illető tanári karnak constatálni, és csak 
azután következhetik az érettség megítélése mű-
veltségi szempontból, mert az igazi műveltség csak 
vallásos és erkölcsös lehet. 

Nem ismeretlen ugyan előttünk, hogy a hatá-
rozottan keresztény szellemben szerkesztett gothai 
encyklopaedia 6-ik kötetének (1867.) 489-ik lapján 
Firnhaber a vallástant az érettségi vizsga tárgyai, 
közöl szintén kihagyandónak véleményezi; azon-
ban a wiesbadeni kormánytanácsos, dr. Firnhaber, 
nem oly középtanodákat tart szem előtt, melyek-
ben a vallástanítás számára egyetlenegy (nemso-
kára tán kiküszöbölendő) árva óra hagyatott meg 
kegyelemből, hanem olyanokat, melyeknek éltető 
szellemét a kereszténység teszi ki, melyeknek ta-
nárai — legyenek azok egyházi, vagy világi fér-
fiak — gyakorlati és elméleti vallástanitók, a kik 
tehát már előlegesen tisztában vannak az iránt, 
milyen valláserkölcsi értékkel bir a gondjaikra bi-
zott növendék. „Wir bedauern, úgymond Firnha-
ber, die Anstalt, deren christlicher Charakter den 
Händen des Religionslehrers anvertraut ist, statt 
dassvm allen Lehrern die ethische, durch das Gewis-
sen an Grott geknüpfte Gresinnung, als der Brunnen-
quell aller Humanität gepflegt wird". A 480-dik 
lapon pedig igy nyilatkozik : „Dem Prüfungscolle-
gium muss aber ferner auch die unbedingte Befug-
niss zustehen, nach gewissenhafter Berathung denje-
nigen zurückzuweisen, welcher nach seinem Ur-
theile noch als sittlich unreif gelten muss". Már 
csak ezen szempontból is okvetlenül megkívánta-
tik, hogy a tanférfiu a vallásra, mint az erkölcsös-
ség alapjára, fősúlyt fektessen. 

Mióta a vallástan a középtanodai tanáregylet 
gyűlésén oly mostoha bánásmódban részesült, azon 
terv is megpendittetett már valahol, hogy a vallási 
elem teljesen száműzessék a középtanodákból. Fs 
ezen jelenség felett épen nem csudálkozunk, mert 
az egyszer elfogadott elv következetes kifejlődésé-
ben végzetszerüleg halad. Ugylátszik, hogy azon 

szellem, mely az úgynevezett közös iskolákat, a 
modern törvényhozás ezen édes gyermekeit létre-
hozta, körünkben is mindegyre nagyobb hódításo-
kat tesz ; hanem a nagy hangon hirdetett hamis 
liberalismus a tanügy terén is megtermi gyümöl-
cseit nálunk ép ugy, mint másutt. Populus non in-
telligens vapulabit. 3) — Mindennek, mi a nevelés 
és tanitás körében történik, Istentől kell erednie, 
Istenhez visszatérnie, hisz az Isten nemcsak a hie-
rarchiának Istene, hanem Istene az államnak, a 
tudománynak és művészetnek, Istene és adomá-
nyozója mindannak, a mi igaz, szép, jó, hasznos és 
jogos; neque facit beatum hominem, nisi qui fecit 
hominem, — mint igen szépen megjegyzi sz. Ágos-
ton. 4) Lehet-e tehát az iskolának fontosabb tárgya, 
mint az Isten ? S minthogy az Istent Krisztus nél-
kül nem birhatjuk, tőle el nem választhatjuk, nem 
világos-e, hogy valamint a népiskoláknak, ugy a 
középtanodáknak sem lehet más alapjok, mint a 
melyről az apostol mondja: „Más alapot senki sem 
vethet azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus 
Jézus". 5) Nincs senkiben másban üdvösség; sem 
önmagokban, sem az emberiségben, sem a termé-
szet-, sem a műveltségben fel nem találhatják a nö-
vendékek a mentő szert. — Annyi kétségbevonhat-
lan, hogy az észnek legintensivebb fejlesztése mel-
lett oly űr marad fenn az életben, melyet még a 
legfényesebb elmék is kétségbeeséssel határos kese-

3) Os. 4, 14. — „Alle Zeitschriften, selbst die nicht 
religiös gesinnten, stimmen in der Klage überein, dass die 
amerikanische Jugend in erschreckendem Masse durch I r -
religiosität, Sittenlosigkeit und Rohheit sich auszeichne." 
Evang. Kirchenchron. 1871. S. 190. Ehhez nem kell com-
mentár. — „Tény, melynek helyességét senki sem vonhatja 
kétségbe, ha járatos a történetekben, — hogy egy állam 
sem állhat fenn vallás nélkül. Oka az, mivel fennállhatása 
végett, minden államnak bizonyos, általában elismert jogfo-
galmakra van szüksége, s jogfogalmaink mindig vallásos 
eszméinken alapszanak. Következőleg az államra is mindig 
veszélyes, a mi a nép hitfogalmait megingatja, s egy állam-
szerkezeti forma sem felelhet meg a szükségeknek, lia az 
állam nélkülözi azon erkölcsi biztosítékot, melyet csupán a 
vallástól kölcsönözhet". Eötvös szavai, A XIX. század uraik, 
eszm. befolyása az állad. II. 422—423. „Fennállhat-e a tár-
saság, irja ugyanazon szerző (Gondolatok. Pest. 1864. 11.1.), 
vallás nélkül, nem tudom ; de hogy az ily társaság, mely a 
vallást nélkülözi, csak szolgákból állhat, az teljes meggyő-
ződésem." Nem ártana az illetőknek még megszivlelni Quin-
tilián eme szavait : „Si studiis quidem scholas prodesse, mo-
ribus autem nocere constaret : potior mihi ratio vivendi ho-
neste, quam vel optime dicendi videretur. Instit. Orat. J. cap. 2. 

4) Ep. 155. 1.2. * " 
5) 1. Korinth. 3, 11. 
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rüséggel éreztek. „Gebt mir grosse Gedanken!" 
kiálta fel Lessing halálos ágyán. E legfontosabb 
pillanatban kétségkívül magasztos gondolatokra 
van szükség, melyekben megnyugvást találni le-
hessen. 

„Haec est ergo tota seientia magna — kiált fel 
sz. Ágoston, hominem scire, quia ipse per se nihil 
est, et quoniam quidquid est, a Deo est. et propter 
Deum est". 6) Es ismét: „Si sapientia Deus est, per 
quem facta sunt omnia, sicut divina auctoritas ve-
ritasque demonstravit (Sap. 7, 24 — 27. Hebr. 1, 2. 
3. ) : verus philosophus est amatőr Dei". 7) — A J é z u s 
Krisztus által eszközölt kinyilatkoztatásban való 
élő hit minden philosophiának teljessége. „Cum in 
Christo sint omnes thesauri sapientiae et scientiae 
absconditi (Col. 2, 3.), quomodo is, qui Christum 
invenire contempsit, aut inventum sacrilego ore 
blasphemat, aut fidem catholicam immunditiis pol-
ltiit, credendus est veram scientiam habere?" 8) 

Valamint egy nap van az égen, mely világos-
ság- és meleggel árasztja el a földet, ugy csak 
egyetlen egy igazi nevelés van és lehetséges, mely 
az embert Istenhez való hasonlóságra emeli és a 
tökély, nem különben a boldogság utján vezérli. 
Es ez a keresztény nevelés . . . . 

Mielőtt Urunk a kereszten a világért vérét on-
ff 

totta ki, hazájára egy pillantást vetett. 0 sírt fe-
lette és Jeruzsálem megmentetett volna,ha üdvét a 
kereszt tövénél keresendette. — Beatus populus, 
cuius Dominus Deus eius! 9) 

Dr . Vurdics Ignácz. 

Az erdélyi kath. statusgyülés felirata. 
Nagyméltóságú magyar királyi vallás és közoktatási 

miniszter ur ! 

Az erdélyi püspökmegyei római katholikus hivek egye-
temét megillető teljes önkormányzati jog nem az ujabb kor 
vívmánya. Erdély ezelőtt háromszáz évvel beczikkelyezett 
törvényben mondotta ki a vallások jogegyenlőségét, viszo-
nosságát, biztosította azok önkormányzati jogát. Ezen jog-

6) Enarr. in pt. 70. Serm. I. 1. 
7) De Civ. Dei. VIII. cap. 1. 
8) Cassian. Collat. Patr. XIV. 15. 
9) Ismeretesek azon üzelmek, melyek a középtanodák 

ker. szelleme ellen az osztrák tartományokban megindultak 
(V. ö. Historisch-pol. Blätt. 71-ik köt. 1873. 290—91. 1.) A 
példa felette ragadós. Mi a középtanodák szervezésének kü-
szöbén állunk, nem sokára szőnyegre fog kerülni az ország-
gyűlésen a középtanodák rendezésének kérdése ; dent igitur 
operám consules, ne quid respublica detrimenti capiat ! — Az 
ügy magasztos és életbevágó, tehát méltó a harczra. 

nak a római katholikus vallás is folytonos gyakorlatában 
volt, még azon rá nézve szomoritó korszakban is, midőn a 
fejedelmi államkormányzás alatt megyés püspöke az ország-
ból száműzve volt ; a világi és egyházi rendből alakult, s 
évenkint az ország különböző részeiben összegyűlt status-
gyűlés intézte a római katholikusok egyházi, iskolai, vagyoni 
ügyeit ; fegyelmi s más üdvös szabályokat hozott, azokat 
közegei által végrehajtatta, hivei közt az egyetértést, vallási 
buzgóságot, érdekeltséget fenntartotta. 

Ezen statusgyülés azon nevezetes korszakban, midőn 
Erdély a pogány török ve'duraságát lerázva, sz. István ko-
ronája alá visszament és az isméti egyesülés felett a tracták 
a magyar koronával folytak, károm éven át mint a katho-
likus statust egyedül képviselő permanens testület működött 
s ugy a többi vallásfelekezetekkel, mint a koronával szem-
ben, sértett jogainak helyreállítását kivivta és azután is ön-
kormányzatának teljes gyakorlatában állott mindaddig, mig 
1767-ben az úgynevezett katholikus bizottmány az erdélyi 
királyi kormányszék kebelében, és a katholikus kar tagjaiból 
felállíttatván, a katholikus, világi vonatkozású ügyek kor-
mányzását átvette s a kath. hivek egyetemét az önkormány-
zati jog gyakorlatából kiszorította. 

Az ország kath. része ezen egyoldalú, kormányi rende-
lettel előidézett állapotot mindig sérelemnek tekintette, s 
mint országos sérelmet vitatta ; az országnak sarkalatos 
-törvénye az lévén, hogy bármelyik vallásfelekezet, nemzet 
sőt egyesek is jogain ejtett sérelem orvosolását az unionis 
iuramentum erejénél fogva az ország tette magáévá : a ka-
tholikusok önkormányzati joga helyreállítása ügyében is 
1791-ben az erdélyi országgyűlés emelt szót s egy törvény-
javaslatban megkívánta, hogy a kath. status autonomiája 
helyreállittassék, törvény által biztosittassék ; ő cs. és apos-
toli kir. Felsége azonban azt válaszolta, miként nincs szük-
ség egy ily törvény szentesítésére, mert Erdélyben mindenik 
vallásfelekezetnek önkormányzati joga törvény által van 
biztosítva s azt magukra nézve a katholikusok is bármikor 
érvényesíthetik. 

Mindennek daczára a kath. status a maga gyűlését — 
azon partialis gyűléseket, melyeket a megyés püspök az 
országgyűlések alkalmával csakis az országgyűlési kath. 
tagokból alakítva szokott a maga körében megtartani — 
legelébb csak is 1848-ban tartotta meg, a midőn képvisele-
tét a változott politikai kormányzás rendszeréhez alakitva 
szervezte, s több ügyek elintézése mellett elhatározta, hogy 
a kath. statusgyülés népképviselet alapján minden évben 
egybehivassék és megtartassák. 

A közbejött események s ezek után a bekövetkezett 
absolut uralom gátul szolgáltak, hogy a statusgyülés ezen 
határozata teljesedésbe vétessék ; 1866-ban azonban a dol-
gok állása jobbra fordulván, január hó 10-én a statusgyülés 
egybehivatván, ez az 1848-ban megkezdett szervezési mun-
kálatot vizsgálat alá vette és megállapította : feliratot intézett 
ő cs. kir. felségéhez az állam-kormányzat kezelése alatt ál-
lott vagyonok kiadása iránt, újból meghatározta a status-
gyülésnek minden évben megtartását ; kérte a kath. bizott-
mánynak megszüntetését, az önkormányzatjognak teljes 
visszaállítását. 

Ő cs. és apostoli kir. Felsége 1867-ik évi aug. 19-én 
44* 
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kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megen-
gedni méltóztatott, hogy az erdélyi kir. főkormányszéknél 
fennálló, úgynevezett kath. commissio megszüntetvén, az ed-
dig annak hatásköréhez tartozó ügyek az erdélyi róm. kath. 
statusnak 1866-ik évi januárhó 10-én Kolozsvárit tartott 
gyűlése jegyzőkönyvében körülirt szerkezetű gyűlésnek, és 
az annak kebeléből választandó bizottmánynak befolyásával 
intéztessenek el, miről a vallás- és közoktatási miniszter ur 
Budán 1867-ik évi sept. 12-én 896. számú intézvényében 
megyés püspökünket azon kéréssel értesitette, hogy ő 
nagyméltósága az erdélyi róm. kath. statusgyülést haladék 
nélkül összehívni, s az abban hozandó javaslatokat, illetőleg 
a statusgyülés jegyzőkönyvét felterjeszteni szíveskedjék. 

Nem mulaszthatá el megyés püspökünk ő nagyméltó-
sága a legfelsőbb elhatározásnak készséggel eleget tenni ; a 
statusgyülést az ő Felsége s a magas magyar kormány által is 
elfogadott alapon 1868-ik év febr. hó 9-én Gyulafehérvárra 
öszszehivta, ez a maga tanácskozását meg is kezdette, de leg-
fontosabb teendőit, melyre különösen egybehiva volt, be nem 
végezte, s anélkül oszlott szét, hogy kebeléből a kath. bizott-
mányt megválasztotta volna. 

Azóta a viszonyok más alakulást nyertek ; ama diffe-
rentialis pontok és kérdések, melyek az erdélyi róm. kath. 
statusgyülésen az egyházi és világi rend között a képvise-
leti számarány, a püspöki hatalom hatásköre meghatározá-
sánál felszínre kerültek s elágazó véleményeket szültek, az 
1871-ik évben Pesten megtartott országos kath. congressus 
által megállított szervezetben kimondott elvek és határoza-
tok által megszüntettek, a miért is az erdélyi katli. status-
gyülésből felterjesztett két különböző vélemény elenyészett-
és letettnek lévén tekinthető, az erdélyi kath. status évi 
rendes közgyűlésének megtartására, illetőleg az 1868. évben 
megszakadott gyűlésének tovább folytatására, akkor kitű-
zött teendőinek megoldására nemcsak azért érezketé magát 
jogosultnak, mert ezen önkormányzati joga régibb törvénye-
ken alapul, s ezen jogát Erdélynek Magyarhonnali teljes 
politikai egyesüléséről alkotott 1868. évi 43. t.-czikk 14-ik 
§-a is elismeri és bizonyitja, hanem azért is különösen, mi-
vel az unió eseménye az erdélyi kir. főkormányszéket, vala-
mint az annak helyét egy ideig pótló kir. bizottságot is 
megszüntetvén, a kir. főkormányszék kebelében fenállott 
kath. bizottmány, mint nem a kath. statusnak kifolyása, 
semmi joggal arra nézve nem birhatott, hogy a statust kép-
viselhesse, ennek ügyeit vezethesse. 

Az erdélyi kath. status azonban ilyetén jogszerűtlen 
állásában sem sürgeté évi gyűlésének összehívását, mert azt 
várta és reméllette, hogy az országos kath. congressus szer-
vezete, melyben a szent István birodalmára szóló kath. au-
tonomiai szervezet megállapittatott, minél elébb életbe fog 
lépni s abban az erdélyi püspökmegye is, mint a m. korona 
kath. statusának alkotó része a maga autonomiai jogaira 
nézve is megoldást nyerend. Miután azonban az összes ma-
gyarországi kath. statusnak Pesten 1871-ben tartott con-
gressusa által kidolgozott önkormányzati szervezet életbe-
léptetése a magyarországi összes hivek ebez kapcsolt remé-
nyeinek, és legméltóbb várakozásának meghiúsultával mai 
napig elhalasztatott és minekutána az erdélyi püspökmegyei 
kath. status ez elhalasztásnak ugy törvényes önkormányza-

tára, mint vagyona kezelésére kártékonyul ható sajnos kö-
vetkezéseit máris érezni kényteleuittetik ; továbbá el nem 
odázható kötelmeinek tartotta főpásztorát, a megyés püspök 
ő nagy méltóságát a statusgyülés összehívására felkérni. O 
nagyméltósága főpásztori hivatala legfőbb feladatának te-
kintvén híveinek jogos kívánalmait teljesíteni, a statusgyülést 
az 1873-ik évi május hó 12-kére Gyulafehérvárra egybe is 
hivta. Statusgyülésünk tehát mai napon az 1868-ik-beli 
gyűlést folytatólag megtartván, azon határozatra érezte 
magát felhiva, miszerint kéressék meg a föméltóságu vallás 
és közoktatásügyi minister ur, hogy az ország összes katko-
likusai várakozásának megfelelőleg a kath. önkormányzat 
életbeléptetését minél előbb eszközölni méltóztassék, határo-
zatilag egyúttal kinyilatkoztatván, hogy midőn az érdekelt 
önkormányzat életbe fog lépni, annak szervezete pontjaihoz, 
mint a magyarországi összes kath. status kiegészítő tagja 
híven ragaszkodni, ugy a királyhágón tuli kath. testvérek-
keli kapocsból mind az országos unióból kifolyó kötelmének 
fogja ismerni — addig is azonban és azon esetre, ha az érde-
kelt önkormányzat életbeléptetésének bármily körülménynél 
fogva elmaradnia vagy tovább is elhalasztatnia kellene, maga 
részéről az erdélyi püspökmegyei, kath. status, törvényeken 
alapuló s százados gyakorlat által is biztosított önkormány-
zati jogáról le nem mond, sőt ahhoz szilárdul ragaszkodik ; 
ezen nyilatkozat előrebocsátása mellett az erdélyi püspök-
megyei kath. status közgyűlését annak esetleg újból szerve-
zéseig és a föméltóságu m. k. vallás és közoktatásügyi mi-
nister urnák 1867-ben September 12-ről 896. szám alatti 
leirata értelmében az ő cs. és apostoli király felsége által ia 
elismert 1868-dik jogalapon évenkint meg fogja tartatni — 
jelenleg pedig az épen most említett leiratban világos szavak-
ban foglalt legmagasabb utasitás értelmében az igazgatóta-
nácsot megválasztja s ezt az erdélyi püspökmegyei katholi-
kus statusnak eddig a már megszüntetett királyi főkormány-
szék katholikus tagjaiból álló katholikus bizottmány által 
gondozott javak s a még kormányi kezelés alatt álló alapok-
nak és vagyonnak átvételével megbízza. Az erdélyi püspök-
megyei kath. status azon meggyőződés által vezéreltetve, 
hogy a midőn az erdélyi püspöki megyénk törvény által biz-
tosított eme jogait maga kebelében ekép gyakorolja, annak az 
összes magyarországi katkolikusokkali közössé tételét, ille-
tőleg a magyarországi autonomia életbeléptetését nemcsak 
nem gátolja, sőt azt épen hathatósan elősegíti. 

Ide csatolt jegyzőkönyve gyűlésünknek meg fogja 
Nagyméltóságodat arról győzni, hogy az elősorolt nézetekből 
kiindult határozatot statusgyülésünk végre is hajtotta, mert 
a már ő felsége által megszüntetett kath. bizottmány helyébe 
lépendő igazgató tanácsot kebeléből megválasztotta, és a 
működés azonnali megkezdésére utasitotta — a statust illető 
vagyonnak szoros felelősség alatti kezelésére nézve utasítás-
sal ellátta és semmi egyéb nem hiányzik a katholikus statust 
megillető önkormányzat életbeléptetésére, minthogy Nagy-
méltóságod ezen eljárásunkra és megállapodásunkra ő csá-
szári és apostoli felsége, a király, mint legfőbb kegyurunk 
legmagasabb tetszését és szentesítéséí. kieszközölvén, az állami 
kormányzat kezelése alatt álló alapoknak átadását elren-
delni méltóztassék. 

Midőn tehát jegyzőkönyvünket felterjesztjük, mély 
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tisztelettel könyörgünk : méltóztassék Nagyméltóságod hatá-
rozatainkat a cs. és apostoli király ö felsége elé felterjeszteni, 
a legfelsőbb királyi szentesítést kieszközölni, s az állami 
kormányzás kezelése alatt álló alapitványi vagyonok átadá-
sát elrendelni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 30. T u d o m á n y o s j á r v á n y . Tavasz 

közeledtével, midőn a fák zöldülni kezdenek, rendesen meg-
indulnak nálunk a — „tudósok" is. Lehet, hogy az első zöld 
levél megpillantása hat rájok, lehet," hogy tavaszkor kel-
lemesebb ad hoc leszállított árakon fel-felrándulni Pestre 
„tudományos" gyűlésekre s egyéb czélból is, mint télen ; — 
tény, hogy tavaszkor s nyáron Magyarország rendesen ötször 
annyi „tudóst" számit, mint télen, amiért is körülbelül hús-
véttól kezdve egészen a szüretig csakugyan tólja egymást a 
sok enquête, értekezlet, congressus s gyűlés, az obligát bizott-
ságokkal, javaslatokkal, banquettekkel, toasztokkal s min-
denekelőtt a sok — sületlenséggel. 

A bevezetésnek rendeltetése az, hogy előzményül s 
mintegy előkészítésül szolgáljon a voltaképeni tárgyra, s igy 
mi is a sületlenség fonalán eljutottunk voltaképeni tár-
gyunkra : azon „jogtudományi" véleményre, melyet egyete-
münknek egy nagyratörekvő fiatal tanára legújabban a pol-
gári házasságra vonatkozólag elkészitett s a magyar jogász-
gyűlés állandó bizottságának benyújtott, s mely most az ösz-
szes hazai lapokban oly nagy zajjal dicsőíttetik, mely eléggé 
mutatja, hogy e dolgozatban is csak megint a fentemiitett tu-
dományosjárványnak egyik nyilatkozatával állunk szemben, 
azaz oly dicső munkával, melynek megírására s kiadására 
okvetlenül megkivántató s szükséges, hogy szerzője ugyané 
tárgyról legalább két silány német röpiratot elolvasott legyren! 

E dicső dolgozat képezendi kétségen kivül azon tudós-
szagu káposztát, melyet a nemsokára — a nyár közelgvén 
— összeülendő országos jogászgyülésnek legalább 99 szónoka, 
egyik a másik után felmelegíteni, mely felett fertelmes beszé-
dek tartatni, gilisztaszerü „eszmecserék" folytatódni s bom-
basztikus resolutiók hozatni fognak, hogy aztán az urak, a 
gyűlések és ülések berekesztése után a ,Hungariá'-ban nagyot 
ebédelvén, azon boldogító öntudattal ürítgethessék a „Von 
Unserem" feliratú palaczkokat, hogy, a mennyire ez emberi 
nyelvvel lehetséges, nagyot löktek az „oh nép" és a „hon-
haza" civilizatióján. 

Tudnivaló dolog, hogy Magyarország azon ország a 
világon, melynek jogviszonyai a mexikóiak után a legren-
dezettebbek, ha talán Tunis, Tripolis, Afganisthan és Belud-
schistan jóhirü „jogállamokat" kiveszszük. Alig keilend 
nékünk még száz esztendő, s rendes törvénykönyvünk lesz, 
melyet, feltéve, hogy Dr. Hoffmannnak szava lészen a co-
difieatiónál, legfelebb további száz év alatt lehetséges lesz 
annyira helyrejavitani, hogy aztán egy csakugyan okos s 
solid törvénykönyvünk elkészítésénél szolgálhasson rettentő 
például. Pereket nálunk megnyerni absolute lehetetlen, mi 
az alperesekre nézve valóságos áldás, s minek többi közt az 
a jó következménye is van, hogy nincsen ország s nemzet, a 
világon, melynek kebelében oly csekély volna a haszontalan 
perek s még haszontalanabb prókátoroknak száma. A kül-

földi kereskedő valóságos kéjérzetet érez kebelében, vala-
hányszor egy Magyarországon lakó emberen követelése akad, 
mert tudja, hogy ha az ott künálló összeget megkapja, akkor 
ez annak jele, hogy hoszuéletü volt e földön, mi a szentírás 
szerint Istennek áldása s a jó tettnek jutalma. 

Nem csuda tehát, hogy a mi jogászgyülésünknek sincs 
más dolga ez idén, mint az ismerkedési estély s a bucsu-
banquet közt a civil-házasságot decretálni, s pedig oly főn-
kéit szellemű „jogi vélemény" -alapján, mint a mivel dr. 
Sághi Gyula legújabban a magyar jogtudományt gazda-
gította. 

Hogy a tudós tanárnak egész polgárházassági elmélete 
a házasságnak mennél könyebb felbonthatása körül forog, 
az természetes ; hiszen csakis ezért sürgetik nálunk a zsidók 
a tönkre ment úrfiak és a „tudósok" ; — ennél fogva a nagy-
reményű véleményező, mint igen bölcsen hozzáteszi „már a 
házastársak életében is" — mintha bizony az egyik félnek 
halála után még szükség lenne bírói elválasztásra, ugyanez 
elválasztást a következő esetekben engedi meg: 

„1) Az egyik házastársnak az ártatlan fél által sem meg 
nem bocsátott, sem elő nem segített házasságtörés, 2) hűtlen 
elhagyása, 3) természetellenes paráználkodása, 4) a férj ré-
széről nejének más részére megkeríteni akarása, ö) a nő ré-
széről eszközölt gonosz szándékú mesterséges magzatelhaj-
tás és magtalanitás, 6) az egyik házastársnak a másik élete 
elleni merénylete vagy leselkedése, testépsége és egészsége 
elleni veszélyes támadása, 7) bíróság előtti oly roszakaratu 
alaptalan vádolása, mely az ártatlan házastárs érzékenyebb 
büntetését vonhatná maga után, 8) az egyik félnek közön-
séges (nem politikai) bűntény miatt bizonyos meghatározott 
számú (pl. 5 vagy 10) éven túlterjedő börtönre való elitélte-
tése, ha a másik szinte közönséges bűntény miatt büntetés 
alatt még nem állott, 9) az egyik házastárs kétségen kivül 
gyógyithatlan elmeháborodása alapján." 

„A házastársak kölcsönös beleegyezéséből közös elő-
terjesztésük alapján minden határozott ok megnevezése nélkül 
is felbontandó a házassági kötelék, ha annak czéltalanságá-
ról s elviselhetlenségéröl a biró a felek concret viszonyánál 
fogva meggyőződhetik, de csak bizonyros meghatározott 
időre kiszabott ágy- és asztaltóli elválasztás előre bocsá-
tása után.". . . . 

Nos hát kell-e ennél még több ok az elválasztásra ? 
Bizony kell, s azért hozzá teszi a „Magyar Pol." ismertető 
czikke : „Különös figyelmet érdemel azon javaslata, (szer-
zőnek) hogy a házassági kötelék nem csak a részletesen előso-
rolt esetekben, hanem ezeken kivül is felbontható legyen, a 
biró ítélete alapján, ámde megnehezítő előintézkedések mel-
lett. — Szerző tanulmányai folytán (sic !) ugyanis arra a né-
zetre jött, hogy a felbontás eseteit bármily gondos legisla-
tió nem képes kimeríteni ; az élet ujabb és ujabb eseteket 
fog felszinre hozni, a melyekben a felbontás legalább is oly 
jogosultsággal bírna, mint az előbb emiitett esetekben". 

Kinek ne jutna Ltt eszébe az a régi latin vers „De titu-
lis bibendi", mely miután a borivást megengedő s excusáló 
pár tuczatokot felhozna, ekként végződik : „etpropter quam-
libet aliam causam ?" Ime a „propter quamlibet aliam"-féle 
elméletnek tudós előharczosát, dr. Sághi Gyulát, csakugyan 
magyar királyi egyetemi tanárt ! 
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Kérdem : lehet-e józan emberek közt a házasság felold-
hatlanságáról szó ott, hol az, à la dr. Sághi : „a házastársak 
kölcsönös beleegyezéséből, közös előterjesztésük alapján min-
den határozott ok megnevezése nélkül is felbontandó, h a . . 
sat.? Az ember szintén csud ilkozik, hogy a bölcs vélemé-
nyező a 4-dik pontnál pro coronide még azt a jogot is nem 
adja meg a férjnek, hogy miután nejét másnak részére meg-
keríteni akarta volna, még az elválást is követelhesse. Pedig 
megtehette volna dr. Sághi, mert a magyar jogászgyülés, 
megszavazza — „Isten úgyse !" — ezt is ! 

Vagy mily soloni bölcseségre nem mutat a 6-ik pont, 
mely minden hitvestársi pofozkolódást a házasságbontó ok 
rangjára emeli. Avagy ne bámuljuk ama tudományos prae-
cisiót, mely a 7. pontot jellemzi ? Ez a „vonhatná" bizonyo-
san azon esetek közé tartozik, melyekről tudósunk azt 
mondja, hogy „az élet" — hozzá tehette volna: azOrpheum, 
a Miklóssy-szinház, s több efféle közművelődési, hathatós 
tényező, fog majd oly elválási esetekről is gondoskodni, me-
lyekről ma még álmodni sem mernek a — tudósok. 

Nem tiszteljük meg a fiatal tudós doctor urnák emez 
elmeszüleményét annyira, hogy megczáfolnók, csak annyit 
jegyzünk meg, hogy munkálata, ha a „M. P." referense jól 
fogta fel annak szellemét, oly zavart eszmemenetre mutat., 
mely csak abban leli némileg magyarázatát, hogy szerző 
még nem igen régen neveztetvén ki egyetemi tanárnak, 
ugylátszik még nem igen régen kezdett a tudománynak, fő-
leg ily, a vallástannal szorobban összefüggő mozzanatokban, 
sokak előtt rémséges üregeibe behatolni. Azért el sem is 
Ítéljük őt, csak curiosum gyanánt közöltünk néhány helyet a 
„M. P." ismertetése szerint, hogy feltüntessük, mennyi logika 
honol néha egy „jogi véleményeket" készitő tudós tanár 
urnák fejében. = 

Pozsony. G r ó f A p p o n y i G y ö r g y a H o f f -
m a u u - f é l e h a t . j a v a s l a t - és T r e f o r t m i n i s t e r 
u r n á k l e g ú j a b b k ö r i r a t á r ó l . (Vége.) Vessünk tehát 
befejezésül egy rövid pillanatot a népiskolai törvénynek ke-
letkezésére. 

Jól emlékszünk még mindnyájan azon vérlázító agita -
tióra, melynek akkor szemtanúi voltunk. Tudjuk, hogy 
minden kigondolható eszköz alkalmaztatott, csakhogy a fe-
lekezeti iskolák megsemmisíttessenek ; tudjuk, hogy e tekin-
tetben főleg egyes városokban a soknál is többet tettek, s 
hogy első sorban mi katholikusoknak van legtöbb okunk azon 
feles engedékenységünk miatt szégyenkezni, melyet e tör-
vény iránt tanusitottunk. 

Mindezekért nem lehet a jelenlegi minister urat okozni. 
Arról sem tehet ő, hogy a kormánylapok a maga idején az 
önkényt vállalkozott agitatorokkal egy gyékényen árultak ; 
csakhogy engem azon modor, melylyel a múltnak eme, való-
ban botrányos mozzanatait ignorálni tetszik, valamint azon 
körülmény, hogy senki sem képes a fokozódott bizalmatlan-
ságnak okait feltalálni, arra bir, hogy ama kornak története-
s statistikájához néhány adattal szolgáljak. 

Csak oly tényeket emlitek, melyeket mint szem- s 
fültanu ismerek s constatálom ezennel, hogy három, bir-
tokom közelében fekvő, tisztán katholikus községet távol-
létem alatt egy buzgó iskolatánácsos arra bírt, hogy katho-
likus iskoláit felekezetnélküli közös iskolákká változtassák 

át. Nem volt ezen eljárásra egyetlenegy döntő, kényszerítő, 
vagy akárcsak valahogyan megállható ok sem. Az egész a 
rábeszélésnek és csábításnak müve volt, miről későbben az 
egyébként derék községeket meggyőznöm sikerült is, amint-
hogy ottan a felekezeti iskola tettleg vissza is állíttatott s je -
lenleg a törvényes igényeknek tökéletesen megfelel. 

Egy negyedik vegyesvallásu községben, mely régóta 
már kétféle iskolát tartott, ugyanazon befolyás azt eredmé-
nyezte, hogy a katholikus iskola elközösittetett, mig a protes-
táns iskola felekezeti jellemét megtartotta. Itt tehát ez az ok 
sem forgott fenn, mely ezen átváltoztatást valahogyan iga-
zolhatta volna ; s hogy más ok nem volt, bizonyltja azon kö-
rülmény, hogy a lakosságnak katholikus része, rövid ideig 
tartó tévedéséből kijózanodva, ezidőszerint ismét jól rende-
zett felekezeti iskolának örvend. 

Még tanulságosabb s egyszersmind érdekesebb is az 
ötödik eset, mely oly községben adta elő magát, melyben, 
úgymint a többiben a kegyúri kötelmeket én teljesítem. Itt 
egy másik, meg az előbbinél is buzgóbb iskolatanácsos elleni 
küzdelemben megbuktam. Miért ? Mert a községnek uj isko-
lát kellett volna építenie, s azon reményt ápolták benne, hogy ezt 
állami költségen fogja tehetni, hahogy iskolájának felekezeti 
jelleméről lemond. Az iskola csakugyan nagyszerű, hivatal-
ból készitett terv szerint fel is építtetett ; de — a község-
költségein, melynek még a felszerelési költségeket is fe-
deznie kellett. Végre, midőn a sok költekezés által kimerítve 
az ígért állami segélyért folyamodott, egy földtekét kapott, 
de — angolt ! . . . . Ezáltal kijózanítva, a község visszatért a 
keresztény kötelességnek ösvényére, s ma az iskola ismét 
katholikus, aminthogy az egész község is. 

Ha már egyetlenegy halandó öt ilyetén, annyira jel-
lemző esetet tapasztalt, képzelhetni, hány ilyen adta elő 
magát. Csak sajnálhatni, hogy ezen egyes adatok ugy lát-
szik, nem jegyeztetnek fel a ministerium hivatalos okmá-
nyaiban, mi az ottani tájékozatlanságnak hiányos voltát 
eléggé megmagyarázza. 

Váljon be3zélne-e a minister, ha mindezeket tudná, 
félreértésekről ? Avagy nem inkább oly utak- s módokról gon-
doskodnék-e, melyeken s melyek által a felháborodás- s 
bizalmatlanságnak eme szembetűnő okait eltávolítani, az 
alapbajt nyilt mea culpa és okszerű irányváltoztatás által or-
vosolni, s a törvényhozás-, valamint a kormánynak eljárását 
ismét a hivő népnek józan s becsületes észjárásával kiegyez-
tetni, összhangzatba hozni, s az ezeket jelenleg egymástól 
elválasztó, tátongó mély űrt betölteni lehetne ? 

Mig Trefort ministernek nem sikerül ezen dolgok he-
lyes belátására emelkedni, mig nem képes ezen útra lépni, 
addig legnemesebb szándéklatai s legőszintébb indulata holt 
tőke maradnak, mely soha nem fogja megakadályozhatni 
azt, hogy a világ utóvégre ilyféle körii-atokban, mint az volt, 
melyről eddig értekeztünk, mystificatiót ne lásson. 

Gróf Apponyi György. 
llozsnyó. P ü s p ö k ö M é l t ó s á g á n a k b é r m á -

l á s i k ö r ú t j a immár szerencsésen befejeztetett, miután 
aprilhó 23-lcától egészen folyóhó 18-káig, tehát négy hét-
nél tovább tartott volna. A ki ezen fáradságos s lioszura. 
nyúlt főpásztori körútnak, habár csak részben is szemtanuja 
volt, az, mint e sorok írója, öntapasztalából mondhatja, hogy 
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a püspöki kötelmek eme részének teljpsitése nem tartozik 
mindig a legkellemesebbek, de még a legkönyebbek közé sem. 

Midőn ugyanis még az útra csak előkészültünk volna, 
akkor a csalárd időjárás a legszebb reményekkel kecsegte-
tett mindnyájunkat ; hegyen völgyön már a tavaszt egész 
teljével megérkezettnek s biztosan megállapodottnak tar-
tottuk ; de alig, hogy lábunkat Rozsnyó városából kitettük 
volna, oly roszra változott az idő, hogy lehetetlennek tar-
tottuk, miszerint szeretett főpásztorunk ily körülmények 
közt a hegyes vidéken kétszeresen fáradságos, sőt veszedel-
mes útját folytathatni fogja. Csalódtunk azonban ; mert ő 
Méltóságának semmi nehézségtől vissza nem riadó buzgalma 
győzedelmesen daczolt az útnak s az időnek kellemetlensé-
geivel, példája által nem egyszer felbátorítván kiséretét is-
Hogy csak egyes eseteket felhozzak, emlitem, miszerint a 
forgáchfalvai sikságon (3000 1. a tenger felett) térdig érő 
havat találtunk, s téli hideget. Máskor a lovak szügyig víz-
ben gázoltak, vagy a kocsik a tengelyig elmélyedtek a sárba-
Rosz utak által Nógrádmegye tünt ki. A rappi esperes-ple-
bános ő ligával történt egy helyen, hogy kocsija a szónak 
teljes értelmében elmerült, ugy hogy azt úgyszólván kiásni 
kellett ; ugyanott ő Méltóságának kocsija kénytelen volt az 
úgynevezett „ut"-ról, mely élénken emlékezetünkbe szólitá 
ama régi, patriarchalis közmondást : „ponunt lutum supra 
lutum, et vocant országút ;" — tehát ezen „ut"-ról letérni, 
s a mellette elterülő réten folytatni ügyes-bajos haladását. 

Ennyit csak izlelőül. Nem kevésbbé fáradságos volt a 
körútnak azon része is, melyet az egyházi ténykedések be-
töltöttek. Azoknak számát, kik körülbelül 25 nap alatt, ő 
Méltóságának felszentelt kezeiből a bérmálás szentségét fel-
vevék, 24,000-re teszik, mi átlagosan ezeret tesz egy-egy 
napra. Losoncz városa 1711 s Rimaszombat 1710-zel, meg-
haladták a napi ezeret. 

A bérmáláson kivül ő Méltósága különféle kelyeken 
még 9 harangot is szentelt, egyet épenséggel fent a torony-
ban; mert lehozatala többféle nehézségekbe ütközött. Ily 
felszenteletlen harang még több is van a mi megyénkben^ 
melyekre talán, Isten segitségével a jövő őszszel kerülend a 
sor. Május 25-én Krasznahorka-Váralyán volt bérmálás, s 
pünkösd-hétfőn itt, magában Rozsnyóvárosában lesz. 

Végül még szabadjon megemlítenem, miszerint ő Mél-
tósága mindenütt egész kőrútjában a legmélyebb tisztelet- s 
szeretetnek félreismerhetlen jeleivel fogadtatott a hivő nép, 
által, mi tekintetben a hatóságok és az előkelőbb osztályok 
úgyszólván vetélkedtek az alsóbbrendüekkel s meg va-
gyunk győződve, hogy a főpásztori látogatásnak szivemelő 
emléke még sokáig épen viruland az egyes községeknek hi-
vei közt. Isten velünk. 

Svnjcz. A j u r a v i d é k i n é p n e k t i l t a k o z á s a 
mind azon erőszak ellen, melyet a lelkismeretlen berni kor-
mány rajta elkövet, egyre hangosabbá válik. Adja Isten, 
hogy a katholikus nép bölcs vezéreinek sikerüljön hitfeleit a 
józanság ösvényein megtartani, mi annál nehezebb, minthogy 
a kormánynak legújabb önkénykedései a papok s templo-
mok dolgában 50000 katholikust úgyszólván interdictum 
alá helyeztek, megtiltván a nyilvános misézést, a prediká-
lást, a szentségek kiszolgáltatását, a temetéseken való meg-
jelenést s a t. A forrongás ezek miatt folyton növekszik, s 

az állapotok oly feszültek, mintha ismét egyszer a polgárhá-
borúnak előestején állnánk. 

Ezen körülmények közt a katholikus központi bizott-
ság a következő felhívást intézi a svajczi katholikusokhoz : 

„Katholikusok! Az üldözés folyvást tart. Számos éveken 
át csendesen s mintegy titokban folytatva, ma nyilvánosan 
s leplezetlenül lép fel. Törvényes püspökünk székhelyéről 
elűzve, plébánosaink egyházi ténykedéseiktől eltiltvák, mi-
nélfogva nekünk ezentúl sem kereszteléseink, sem esketé-
seink, sem egyházi temetéseink nem lesznek, s 50000 katho-
likus kénytelen elbújni, hahogy szent vallásának törvényei 
szerint cselekedni akar. S ez mind Svajczban történik, azon 
országban, mely szabadnak mondja magát ; mindezt a la-
kosságnak azon része ellen merik elkövetni, melynek szá-
mára régi s uj szerződések, a közalkotmány nem kevésbbé, 
mint az egyes kantoni törvénykezések a szabad vallásgya-
korlatot biztosították." 

„Folyamodtunk is már, de aláirásaink gyanúsítása, 
felirataink visszavetése, s vidékünknek katonai megszállása 
eléggé mutatják, miszerint elérkezett immár az idő, hogy 
magához a néphez forduljunk. A kormánynak határozatai 
eleddig első sorban csak a papságot érintették, de most itt 
az idő, hogy a juravidéki, világi katholikusok is, kiket e 
határozatok a szabad vallásgyakorlattól megfosztanak nyil-
vános népgyűléseken hirdessék: mi s gyermekeink hivek aka-
runk maradni az anyaszentegyházhoz, melyet püspökünk s 
törvényes papjaink képviselnek. Ez jogunk, de kötelessé-
günk is. Hol van az a joghatóság Svajczban, mely ezt meg-
tilthatná nekünk anélkül, hogy a lelkismeretszabadság leg-
kezdetlegesebb szabályai ellen ne vétsen? Azért egyesüljünk, 
katholikus polgárok, s nyiltan tegyünk tanúbizonyságot hi-
tünk, szabadságunk s jogaink mellett. E czélból vidékünk-
nek valamennyi katholikus polgárát vasárnapra, május 
25-ére meghivjuk, általános népgyűlésre. A kath. közp. 
bizottság." 

IRODALOM. 
44. „Zur Reform der theologischen Studien in Oester-

reich". Mit Rücksicht auf die über diesen Gegenstand bei 
Gerold in Wien erschienene „Monographie", und auf das 
„Votum" eines katholischen Theologen in der ,Presse'. Graz, 
1873. Ulrich Moser's Buchhandlung. 

Jelen munka voltaképen polemicus természetű, ameny-
nyiben a czimben megnevezett másik kettőnek liberális fer-
dítései ellen irányul, de olyképen, hogy egy tökéletes, ön-
álló, tudomány-történelmi s paedagogikus szempontból is 
egyaránt figyelemre méltó munkát birunk benne. 

A „Votum"-nak s a „Monographiá"-nak terve s indít-
ványa szerint a hittudományi tanulmányoknak s a tanítási 
rendszernek reformatiója az államnak nem csak feladatát s 
kötelességét, hanem kizárólagos jogát is képezi, melyet 
gyakorolnia kell, anélkül, hogy a püspöki kart s az illető 
facultásokat megkérdezné, nehogy az ezekben uralkodó 
,ultramontán' áramlat valahogyan a ,szabadelvű' kifejlődés 
elé akadályokat gördíthessen. A püspökök, mondják ott 
amugyis a haladásnak ellenségei, a facultásoknak pedig 
egyszerűen hallgatniok s engedelmeskedniök kell. Ezen kor-
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mányi kezdeményezésből s teljhatalomból folyó reformatió-
nak első teendője a „Votum" s a „Monographia" szerint az 
volna, hogy a püspöki lyceumokat, azaz a megyei, hittani 
intézeteket egyszerűen eltörülné, s a papnöveldébe való be-
lépést csak egy akademicus triennium után engedné meg, 
melyet egy államilag elismert hittani fakultáson tölteni kel-
lene, s mely után a papjelölt államilag rendelt censorok előtt 
köteles lenne felvételi vizsgát tenni. Látjuk ebből, hogy a 
Falk-féle törvényjavaslatoknak az osztrák-magyar biroda-
lomba való meghonosításáról van itt szó, s oly törekvések-
ről, melyeket a multszázadbeli josephinismusnak történeté-
ből kellőleg ismerünk, de méltányolni is tudunk. 

E két röpirat ellen Dr. Michl, leitmeritzi tanár már 
régebben kimerítő czáfolatot irt. Hasonló irányban, de sok-
kal terjedelmesben, s tartalomdusabbau mozog a jelenleg 
előttünk fekvő munka is. 

A „Monographiá"-nak rövid, de találó jellemzése után 
époly érdekesen, mint kimerítően ecseteltetik a hittudomá-
nyoknak állása a mult században, kiváló tekintettel az osz-
trák egyetemekre. Átmenvén azon rágalmakra, melyekkel 
a két ellenirányú munka a püspöki kart, a fakultásokat s az 
összes lajtántuli papságot illette, megczáfolja azokat, s a 
maga részéről több gyakorlati inditványnyal, illetőleg javas-
lattal szolgál arra nézve, miként kellene a hittudományi ta-
nulmányokat ismét a hajdani fényre emelni. 

A következő szakasz az egyháznak s az államnak e 
kérdés körüli jogairól s érdekeiről értekezik, s hoszasb 
digressióban a püspöki papneveldéknek, s egyáltalában a 
papneveidei nevelésnek védelmére kell. E fejezetből egy kis 
kivonatot is hozunk. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek : Pápa ő szentsége ngos s főt. Nyirák 

Ignácz, székes-fehérvári kanonok s nagyprépost urat udvari 
főpapjává nevezte ki. 

— Strokmayer, a konstanczi excommunicált polgár-
mester és hires ókatholikus legújabban az urnapi körmenetet 
is el akarta törülni. De ezt már Karlsruheban is sokalták, 
amiért is ebbeli jelentését tagadó válaszszal utasitot'ták visz-
sza. Igy tehát ezidén még lesz urnapi menet, Konstancz vá-
rosában. 

Mily sokoldalú egyének különben ezek az ókatholiku-
sok, mutatja azon körülmény, hogy Strohmayer, polgármes-
tersége mellett még 36, mondd harminczhat, jövedelmes hi-
vatalt visel. 

Ha nem hiszi a „Kath. Reform", kérdezze meg. 
— Dr. Haneberg, speyeri püspök, május 6-án egy 

katholikus asszonyt excommunicált, mert egy, nejétől elvá-
lasztott protestáns férfival annak szertartása szerinti házas-
ságra lépett s ezen házasságtörő viszonyt minden intések 
daczára is fentartja. Ennek következtében a férj becsü-
letsértési pert indított a plébános ellen, ki a kiközösitési 
okmányt, mely viszonyukat „házasságtörés"-nek mondja, 
az egyházi szószékről felolvasta. Az államügyész ugy fogja 
fel a tényállást, hogy a protestáns férfinak becsülete meg 
vau sértve ; de a katholikus asszonyé nem. A végleges Ítélet 
ezen ügyben május 27-én mondatott. Kíváncsiak vagyunk rá. 

— Nagy-Németországban sem lehet valami fényes az 
iskolamestereknek helyzete. Haaseustein és Vogler, hirdetési 
vállalata nem régen egy hamburgi nyomda számára oly vég-
zett tanítókat keresett, kiknek lcedvök volna betűszedőkké 
képezni ki magokat, s erre 84, mond nyolczvannégy egyén 
jelentkezett, köztük három bölcsészettudor. 

— Ledochowsky érsek, mint a múltkor jeleztük, arra 
utasitotta papjait, hogy a vallástanitást magán helyeken vé-
gezzék, miután a kormány őket az iskolából kizárta. Ennek 
ellenében a poseni kormány oda utasitotta az alárendelt h a -
tóságokat, hogy e magántanitást minden uton s módon meg-
akadályozzák. Mintha ,minden uton s módon' vallási háborút 
akarnának előidézni. Ugyanott, Posen városában az egyes 
iskolákban közös „ajtatossági gyakorlatok" tartatnak a ka -
tholikus, protestáns és zsidó tanulók számára, mig egyúttal 
húsvét óta minden katholikus vallástanítás szünetel, miután 
az állam a papi tanítókat mind letette. 

— A müncheni katholikus egyletek nagyszerű közös 
bucsumenetet tartottak május 18-án, melyben körülbelül 
6000 ember vett részt. Imádkoztak a szentatyáért, az egy-
házért, a belbéke helyreállítása s a haza felvirágzásáért. 

— A ritualista irány igen nagy szálka az orthodox 
anglikánusok szemében. Igy nem régen egy 14 lord, 17 ba-
ronet, 17 lovag, 11 parlamenti tag, 15 polgármester, 268 
békebiró 29 esperes, 328 templomatya s 60200 magán sze-
mély által aláirt felirat adatott át a canterburyi érseknek, 
mely a „római irányzatok" ellen tiltakozik. Á küldöttség 
élén Newdegate, a hírhedt nopopery-kiabáló állott. Az érsek 
kijelentette, hogy a felirat eszmemenetével tökéletesen egyet-
ért. Ez azért van alkalmasint ; mert, mint báró Vay mondja : 
„a protestantismusnak nem szokása az eretnekités." 

— „Az egyháznak az államtóli elválasztása oly elv, 
mely nem bizonyult be helyesnek," mondta a porosz cultus-
minister nem régen. Ez becses egy nyilatkozat, mely az 
államok egyházpolitikai experimentióira nézve a végnek 
kezdetét jelzi. Most ugyanis még egy ideig a másik szélső-
séggel fognak szerencsét próbálni, a legújabb Bismarck-
Falk-féle rendszerrel ; míg ez is megbukván, mert tertium 
non datur, józanabb ösvényekre térnek, — lia nem késő ad-
dig, t. i. a kormányokra nézve. 

— A német katholikusoknak egylete junius 3 — 5-kén 
tartja első általános közgyűlését Mainzban. 

— Montalembert grófnak leánya Norfolk herczeghez, 
Augolország első zászlósához ment nőül. 

— A belga képviselőház folyó hó 17-én a római szent-
széknéli követségnek költségeit, a liberálisoknak elkesere-
dett támadásai daczára is 51 szavazattal 20 ellen hely-
benhagyta. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 409 ft. 60 kr. és 42 db. cs. kir. arany. 
10 frank aranyban, 3 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 1 db. ezüstforintos. 

A sz. benedeki plébános s hivei 1 darab régi ezüst ftos 
s 6 darab régi húszas. 

Kegyeletes adakozások 
svajezi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 56 ft., 3 db. cs. k. arany s 15 ft. ezüst. 
Winter Ágoston 2 db. ezüstftos s 1 db. ezüst tallér. 
Dr. Csősz Imre 3 frt. 60 k r . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

özerdán es szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre ûelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, junius 4. 45. I. Félév. 1873. 
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Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn tisztelt olvasó közönségünkkel tudatjuk 
az épen lapunk zártakor érkezett fájdalmas hirt, miszerint a nagynevű egri érsek, a magyar-
országi püspöki karnak tiszteletreméltó nesztora 

B A R T A K O Y I C S B É L A 
nincs többé! 

Buzgó, szentéletü főpapnak, igazi hazafinak s a tudomány, művészet s irodalom bőkezű, 
fönkelt szellemű pártolójának állunk ravatalánál. 

Egy hoszu életpályának bokros érdemei kisérték, mint hathatós szószólók, a Min-
denhatónak Ítélőszéke elé. 

Földi emléke még a késő utókor előtt is tiszteletben álland. 
Nyugodjék békében ! 

TARTALOM. Deeretum urbis et orbis. — Havi szemle. 
— A gyermek szivének képzési módja. — Szent-István-
társulat. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Deeretum urMs et orMs. 

Cum inter cetera religiosae pietatis officia ad 
recolendam et meditandam uberiori fructu D. N. 
Jesu Christi carita.tem, laudabilisexorta sit et mul-
tis in locis invaluerit consuetudo qua integer men-
sis Junius quotidianis devotionis exercitiis dulcis-
simo Eius Cordi consecratur; plurimorum Fidelium 
supplicationes porrectae sunt Sanctissimo Domino 
Nostro Pio PP. IX. ut pia haec exercitia peragenti-
bus sacrarum indulgentiarum munera concedere 
dignaretur. 

Itaque Sanctitas Sua petitionibus huiusmodi 
benigne exceptis, ut magis magisque iniuriae Divino 
humani generis Redemptori in praesenti potissimum 
rerum ac temporum discrimine illatae reparentur ; 
universis utriusque sexus Christifidelibus qui sive 

publice sive private peculiaribus precibus et devoti 
animi obsequiis in honorem SSmi Cordis Jesu per 
integrum mensem Junii quotidie corde saltem con-
trito vacaverint, indulgentiam septem annorum 
semel in singulis dicti mensis diebus lucrandam ; et 
pariter iisdem Indulgentiam plenariam in una prae-
fati mensis die ab unoquoque eligenda, in qua vere 
poenitentes, confessi ac sacra Communione refecti 
fuerint, et aliquam ecclesiam seu publicum orato-
rium visitaverint, et ibi per aliquod temporis spa-
tium juxta mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum 
preces effuderint, peramanter est impertita ; cum 
facultate easdem Indulgentias applicandi pro ani-
mabus in Purgatorio detentis. Praesenti in perpe-
tuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Con-
trariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congrega-
tionis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum, die 8. 
maji 1873. 

L. Card. Barili, p rae fec tus . 
Dominicas Sarra, subs t i t u tu s . 
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Havi szemle. 

A katholikus világ az épen lefolyt hónapban 
általános örömünnepet ült ; közös atyja, IX. Pius 
születésének 82-dik évfordulóját. Nincs a pápák 
kétévezredes sorában, kit a Mindenható oly hoszu 
élettel megáldott volna, mint IX. Piust, s a katho-
likus nemzetek ebben joggal különös bizonyítékát 
látják annak, hogy Isten áldása nyugszik azon, kit 
a világ gúnyol és üldöz, s hogy IX. Pius az, kit az 
Urnák, egyházát védő' s igazgató keze a dühöngő 
szélvész közepette világitó toronynyá tett mind-
nyájunk számára. Mig a földi tekintélyek egyik a 
másik után buknak és elenyésznek, addig IX. Pius-
nak szellemi tekintélye fényesben ragyog mint va-
laha, s a ravaszok s gonoszok kisórletei soha sem 
voltak oly hasztalanok, oly eredmény nélküliek, 
mint épen most. 

De mig ekként hálát adunk az Égnek, hogy ily 
nehéz időben oly dicső s fönkelt szellemű pápát 
adott egyházának, addig másrészt el ne feledjük, 
hogy az Ur a vatikáni agg főpap vállaira oly ne-
héz terhet bocsátott, minőt kortársai közül egy sem 
visel, minőt ritka halandó viselt valaha. Ezért 
imádkozzunk IX. Piusért, hogy a látogatás s meg-
próbáltatás sötét napjai végre is megrövidíttesse-
nek, s hogy anyaszentegyházunknak sokat szenve-
dett főpapja, mielőtt az Ur magához szólitaná őt, a 
jobbra fordulás kezdetét is láthassa, élvezhesse, ál-
dásával kisérhesse ; hogy az örömből is jusson 
annak, kinek az ürömből immár huszonhét esz-
tendő óta annyi, oly sürüen jutott ! 

S még valami IX. Pius' születésének 
82-dik évfordulóját oly körülmények közt s oly 
helyzetben ünnepli, mely a legszomorúbb fogság-
tól semmiben sem különbözik meg. Ellenségei, mi-
után mindentől megfosztották őt, mi legfőbb pász-
tori hivatalának kellő gyakorlására szükséges, bör-
tönőrök gyanánt körülállják, s ha csak az egyház-
fosztogatást nem akarja szentesíteni, ugy kénytelen 
legégetőbb szükségleteinek fedezése tekintetéből a 
Jbivek önJcénytes adományaira s z á m í t a n i . E n n e k a hi-
vek részéről azon szent, fiúi kötelesség felel meg, 
atyjokról tehetségök képest gondoskodni. 

Születése napja ő szentségének bő alkalmat 
szolgáltatott, szokott elevenségével, ismert szónoki 
erélyével s világszerte csudált eszmebőségével ho-
szu sorát intézni liiveihez azon megható intelmek-
nek, melyek oly annyira képesek fiainak csüggedt 

kedélyeit vigasztalni, s megifjult bátorságra felvil-
lanyozni. S azért is joggal tekintünk mindnyájan 
a Vatikán felé, mint reményeink s vigaszunk köz-
pontjára s egyedüli forrására. Alig van Péter utód-
jai közt, ki több fenséget, több bátorságot, egy-
szersmind több egyszerűséget, nagyobb leereszke-
dést , bensőbb szeretetet tanúsított volna nyája 
iránt, mint IX. Pius. A hősnek erélyével IX. Pius 
csudás módon egybeköti a szentnek alázatosságát, 
buzgalmát s végső önfeláldozását. Legkérlelhetle-
nebb üldözői ellen a szeretet fegyvereivel küzd ; a 
hazug s ravasz szellemeket az igazság dörgő szózata 
által uzi el maga elől, a rablókat s erőszakoskodó-
kat angyali béketűrése szégyeníti meg. Semmitől 
sem riad vissza, semmi sem képes őt félelembe ej : 

teni, s ha a liáladatlan, félrevezetett, felbőszült tö-
meg saját ablakai alatt halált kiált rá — imádko-
zik azokért, kik nem tudják, mit cselekesznek, mig 
azok felett, kik aljas következetességgel nap nap 
mellett halálát újságolják, csak kedélyesen moso-
lyog, jól tudván, hogy a Mindenható az, ki az élet 
határát megszabja, s ki, mig itt szüksége van rá, el 
nem szólitja innen leghívebb szolgáját. 

A fejedelmek s kormányok, mindnyájan a pá-
holynak nyomása alatt állva, elhagyták, többen el-
árulták őt. Pedig ő nekik nagyobb szükségök lenne 
IX. Piusra, mint IX. Piusnak ő rájok, kik későn 
fognak kijózanodni. Ha a koronák mind eltűnnek 
is a föld szinéről — nem önvétkök nélkül — Péter 
utódjának koronája fényleni fog a világ végéig, s 
azon kötelességet, melyet a kormányok saját vesz-
tökre elhanyagoltak, a népek vállalandják el szíve-
sen, őszintén és lelkesedve ; mert a katholicismus 
enyészhetlen, és a pápaság annak központja, lelke, 
éltető szelleme, bármi baj érje is futólagosan, bár-
mi veszély látszassék is fenyegetni időről időre Pé-
ter székét. Facere et pati fortia, ez volt mindenha 
R ó m á n a k e g y i k j e l szava , quia in illa tantum, omni-
potenti Deo sic disponente, constitit petra, constitit lapis 
ille, de quo scripturae sunt plenae, ut conterat et consu-
met universa regna diaboli, ipse autem stet in aeternum. 

Még egy második emlékünnepélyt is ültünk e 
hónapban, a jog ez igazság győzelmének ünnepé-
lyét. Nem hiába mondá Krisztus : „Boldogok, akik 
üldözést szenvednek az igazságért mert midőn 
mondá, egyúttal megigéré azt is, hogy ezen szava 
érvényesülni fog, nem ritkán már e földön is. 

Az egyháznak rendeltetése, hogy a jog és igaz-
ságnak birodalmát e földön megalapítsa, folytono-
san küzdve az alvilági hatalmak áskálódásai s 
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azon visszaélés ellen, melyet a halandók nem rit-
kán szabad akaratukkal űznek. Igy küzdvén az 
egyház, s ekként szenvedvén, küzd s szenved az 
igazságért. Ezért küzdöttek, ezért adták véröket az 
első harmincz pápa, kiket az egyház mind nyáj qkat 
szentei közt tisztel. VII. Gergelytől a Gondviselés 
nem követelte ugyan éltének áldozatát ; ő, a szám-
kivetésben bár, s távol Rómától, de ágyában halt 
meg; s mégis — honnan van az, hogy e pápának 
a történelem mintegy külön helyet jelelt ki, nem 
ritkán nagynevű elődei s utódai hoszu sorában?.... 
honnan van az, hogy a nemzetek századról századra 
mintegy örökségképen, szent hagyomány gyanánt 
átadják egymásnak e szent főpapnak emez emléke-
zetes v é g s z a v á t : „Szerettem az igazságot s utálattal 
fordultavi el mindenha az igazságtalanságtól, s ez az 
oka, hogy mint száműzött végzem földi pályafutáso-
mat !" — ? 

Miért lőnek e szavak gyakran ismételt s szen-
tül megőrzött történelmi hagyománynyá ? Mert e 
szavakban, VII. Gergelynek eme végrendeletében 
egy nemes, bátor, nyiltan kárhoztató Ítélet rejlik, 
melyet a haldokló hős az akkor uralkodott igazságta-
lanság s jogforgatás felett mondott, mely mintegy 
látnoki szellemmel kimondva, azon eszmének lőn ál-
landó symbolumává, hogy az igazságtalanságnak 
legvégső argumentuma az erőszak, mely erőszak 
azonban egyúttal biztos záloga is annak, hogy a go-
noszságnak uralma csak ideiglenesen nyomhatja el a 
szellemet, de nem végképen. 

S valóban VIL Gergely, e legyőzött, számű-
zött pápa a történelemnek legbámultabb hőseit 
múlja felül nevének fényére és dicsőségére nézve. 

Mindazon nagyszerű eszmék, melyeket ő meg-
pendített, mindazon beláthatlan horderejű müvek, 
melyeket kezdeményezett, melyeknek érvényesitése 
s kivitele lehetetlennek látszott az ő korában, s 
melyek ellen akkor a kormányok és a népek váll-
vetve s az egyesülés által fokozódott dühvel fellá-
zadtak ; — mindezek fennállanak ma, mint az egy-
ház erős épületének szintannyi megingatlan oszlo-
pai, s daczolva a forradalomnak viharával hirdetik 
létesitőjök, VII. Gergelynek hervadhatlan dicsősé-
gét, ki, áldozatul esvén az igazságtalanságnak, ép 
ezért az egyház évlapjain mint az igazság diadalá-
nak fényes jelképe ragyog. 

O volt az, ki a papságnak erkölcseit refor-
málta, ki a papi nőtlenség ősi törvényének mara-
dandó tiszteletet szerzett, ki a feudális invest iturát 
örökre eltörülte. Alatta a római egyháznak világi 

birtoka tetemesen öregbedett, s a császároknak ön-
kénykedései s túlkapásai, melyek már annyi bajt 
és zavart okoztak volt az egyházban, mindenkorra 
megszüntettettek. A keresztes háborúk, melyeknek 
eszméjét először ő pendítette meg, későbben a ke-
resztény vallásos lelkesedésnek annyi szép példá-
jával gazdagiták nemünk történelmét, s az emberi 
szellem közművelődésének történetében is mara-
dandó, jótékony nyomokat hagytak, sőt, ha a szent-
nek szűkebb hazáját, Olaszországot tekintjük, ta-
gadhatatlan, hogy ennek későbbi felvirágzásának 
s fényes politikai állásának ő vetette meg alapját. 

Igy történt, hogy ezen pápa, ki mig élt, min-
den vállalataiban szerencsétlennek látszott, holott 
halála után azoknak még egyes részleteiben is dia-
dalmaskodott, ma mint a gyakran vérig üldözött 
de végkép el nem nyomható, s végre mindannyi-
szor győzedelmesen diadalmaskodó igazságnak jel-
képe tündöklik a késő nemzedék előtt. VII. Gergely 
életének esélyeiben az egyház saját sorsát szemléli. 
Mint az, küzd ő is az igazságért, gyakran kien-
gesztelhetlen ellenségekkel találkozva, kik a hata-
lom birtokában s épen nem válogatva az eszközök-
ben, nem egyszer már a végcsapást készülnek mérni 
az Urnák jegyesére, ugy, hogy a kicsinyhitűek már 
kétségbe kezdenek esni ennek sorsa felett; de ajog-
s igazságnak bennlakó, isteni szikrája végképen el 
nem nyomható ; előbb utóbb ellenállhatlan erővel 
tör elő s hatalmas, magasan fellobogó lánggá lesz, 
mely annál nagyobb fényben ragyog, mennél vas-
tagabb volt azon ideiglenes sötétség, melyet a ha-
zugságnak mulandó felülkerekedése boritott a föld 
szinére. Ez az, mi VII. Gergelynek dicsőségét meg-
alapította: — amaz azonosítás az egyház örök esz-
méjével, mely minden tettét, terveit s törekvéseit 
jellemzi, sa feltünnő hasonlatosság, mely az ő sorsa 
s az egyháznak egész története közt uralkodik. 

Váljon miért fordul figyelmünk épen most oly 
bensőséggel VII. Gergelynek hősalakja felé? Csak 
történelmi, úgyszólván chronologiai tekintetből ; 
mert nyolczszáz esztendeje mult ez évben, hogy 
Hildebrand 1073-iki áprilhó 22-én Péter utódjává 
választatott ? Avagy van-e ennek mélyebben fekvő, 
de mindazonáltal szembetűnőbb oka is ? 

Van! Mert IX. Pius életében, mintha nem rit-
kán VII. Gergely pályafutásának ismétlését lát-
nók. Eltekintve más hasonlatosságoktól, van egy, 
mely valóban meglepő: azon számos akadály s ne-
hézség, melybe egyes ténykedései eleinte ütköznek, 
mig tettleg mindnyáját örökké tartó, fényes siker 



3 5 6 

követi. Nem kell hozzá jósszellem, hogy belássuk, 
miszerint a társadalom óriási léptekkel egy kata-
stropha felé rohan, mely azonban csak az újjászü-
letésnek előhirnöke, kezdete, mondhatnók szülő-
anyja lesz, mert állapotaink oly rothadtak, hogy a 
társadalom önerejéből nem képes többé a belsejé-
ben dühöngő mérget eltávolitani ; itt végfeloszlásra 
van szükség, hogy majd a romokból virulhasson 
fel az u j ,a jobb , a józanabb jövő, — az újjászületés, 
melyet IX. Pius biztosított számunkra a Szeplőte-
len Fogantatás kihirdetése és a Syllabus által. 

E dogma s eme törvénykönyv képezik azon 
delejtűt, mely az emberi nemnek u j irányát jelzi. Az 
egyházban minden a maga idején történik, semmi 
sem véletlenül. A római szentszék eme két nagyszerű 
felszólalásának is most kellett történnie; mert szük-
ségünk volt rá. A dogmának kihirdetése által IX. 
Pius az emberi nemet az Isten sztízanyjának köz-
vetlen pártfogása s védelme alá helyzé, mig a Syl-
labusban rövid foglalatát adta azon vallási, társa-
dalmi s politikai törvényeknek, melyeknek szem-
meltartása mindenképeni üdvének egyik elmellőz-
hetlen szükséges alapfeltétele. 

IX. Pius úgymint VIT. Gergely a legnagyobb 
socialis chaosz idejében jelentek meg, azon feladat-
tal, hogy a keresztény társadalmat u j alapokon 
szervezzék. Mindakettő eme küldetését egészen a 
végső részletekig teljesité, s azért mélyen meg va-
gyunk győződve arról, hogy a Szeplőtelen Fogan-
tatásnak védelme alatt egy u j korszak keletkezik, 
mely a történelemben IX. Pius nevét viselendi, mint 
nehéz küzdelmek s súlyos szenvedések, de egyúttal 
mint a legdicsőbb győzelmek, a legfényesebb dia-
dalok korszaka is. 

I ly küzdelemnek épen most vagyunk szemta-
núi, midőn az olasz parlament a rendfőnöki házak 
elnyomása felett tanácskozik. További lépés ez a 
páholynak azon nyiltan bevallott czélja felé, mely 
a katholika egyház egységének eltörlése s műkö-
désének előbb megbénitása, majd lehetlenitése, el-
nyomása. Egyike a legnagyobb bántalmaknak ez, 
mondja az ,Unità Cattolicaí melylyel az olasz kor-
mány a szentatyát illethette, egyike a legsúlyosabb 
csapásoknak, melyet az egyházra mérhetett. Mert a 
rendfőnöki házak úgyszólván utolsó, legfőbb szeme 
azon óriási láncznak, mely az egész földgömbét 
körülfogva, a katholika egyház összes vallási testü-
leteit az egység központjához, a szentszékhez fűzi. 
Az egyháznak ellenségei ezt igen jól tudják, s ép-
ezért nyomják el e házakat, hogy ekkép magokat a 

rendeket és szerzeteket ássák alá s semmisítsék 
meg, vagy legalább felbontsák azoknak a kath. 
egyház látható fejéveli összefüggését. 

Semmi sem képes oly kirívó színekben feltün-
tetni azon gyalázatos szolgasági állapotot, melyre 
a kormányok manap a páholy irányában sülyedtek, 
mint azon körülmény, hogy részint kénytelenek, 
részint szivesen hajlandók, tétlenül nézni, mint éle-
siti a banditák szentségtörő keze azon gyilkos kést, 
melylyel a katholika egyháznak egyik legtevéke-
nyebb idegszálát elmetszeni készül. Azon gondolat, 
hogy ugyané kés nemsokára az ő béleikben is for-
duland meg, épen nem csökkenti aggályainkat ; 
mert a nyomorultaknak bűnhődése nem teszi jóvá 
az általok elkövetett, előmozdított vagy nyugodtan 
eltűrt bajt. s a keresztény elme, mely mindezekben 
a legvégső társadalmi demoralizatiónak jelenségeit 
siratja, még azon szerencsétleneket is kénytelen 
sajnálni, kiket önvakságuk az önásta sirba taszit. 

De ezen legújabb erőszakoskodás egyúttal is 
igen veszélyes, előzetes esetet alkot. Ha az olasz 
kormánynak ma msgengedtetik, hogy a rendfőnö-
köket a szentszéktől elszakitsa, akkor hogy akar-
ják holnap megtiltani neki, hogy a bíbornoki kart 
el ne törülje, s holnapután a pápát ne helyezze egy 
szabadkőműves cultusministernek joghatósága alá? 

Mielőtt az olasz kormány Rómába betört volna, 
1870-i augusztus 29-én ezeket irta az európai ha-
talmakhoz : „A kormány lekötelezi magát, mind-
azon egyházi intézményeket, hivatalokat s testüle-
teket, melyek jelenleg Rómában vannak, belszer-
vezetökkel s beligazgatásukkal fentartani ; szavát 
adja, az összes egyházi vagyont, annak jövedelmeit, 
s az ennek kezelésére s igazgatására rendelt hiva-
talokat, intézményeket s testületeket, melyek Ró-
mában székelnek, egész terjedelmökben s anélkül, 
hogy csak a legkisebb megadóztatásnak is alávetné 
azokat, teljes épségökben fentartani" Ugyan-
ezt Victor Emanuel is igérte meg azon ismeretes le-
vélben, melyet ugyanez időtájt Ponza di San Mar-
tino gróf által a szentatyának átnyujtatott , vala-
mint egyúttal az akkori belügyminister egy, az olasz 
püspöki karhoz intézett, külön köriratban megígérte, 
miszerint a Rómában létező intézményeket esze 
ágában sincs bántani. 

Visconti-Venosta és Lanza még ma is minis-
terek s ma tettleg megteszik azt, minek szándékát 
akkor becsületszavok lekötése alatt tagadták. S a 
többi kormány tűri mindezt, mintha fogalmok sem 
lenne arról, mily megsértés rejlik abban rájok nézve 
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is, ha az olasz parlament ezen nekik hivatalosan, 
az egész világ előtt tett Ígéreteket, velők sem törődve, 
csak ugy könnyedén megszegni meri, ezáltal mint-
egy hivatalos elismervényt szolgáltatván nekik 
arról, miszerint jól tudja, hogy sem elég becsület-
érzésök, sem elég bátorságok nincsen arra, hogy ezen 
erkölcsi arczulcsapás felett felháborodni, vagy érte 
talán épen elégtételt követelni mernének. 

Nekünk ugyan már mindegy lehet, mit vélnek 
ezen urak in puncto : ,becsület1 követelhetni ; csak 
arra szeretnők őket figyelmeztetni, hogy maholnap 
ne csudálkozzanak azon, ha a népek, kormányaik 
példáját utánozva a köteles hűség esküjére is ugyan-
azon theoriákat alkalmazandják majd, melyeknek 
gyakorlatát azoknak cselekedeteiben szemlélik na-
ponta, kik elég bárgyúk azt hinni, hogy a vétkes 
kötelességmulasztásra, vagy a nyilt gazságra kizá-
rólagos szabadalmuk van. (Folyt, köv.) 

A gyermek szivének képzési módja. 

Az élet komoly. Szülő ! ez igazságról soha se feledkez-
zél meg ! Gyermeked jövendője, annak biztos állása, törek-
vésednek oly irányt nyújtson, hogy valaha kiképzett gyer-
meked öncsalódást és gyászképet az életben ne találhasson. 
Neveld szülő ! gyermekedet az Ur nevében, parancsolj és tilts, 
— de mire vigyázz ? arra, hogy gyermeked kora ifjúságától, 
kezdve tanuljon a parancsok és titalmak előtt kényszerítés 
nélkül meghajolni. Ha ezt eléred — és ha jó szülő akarsz 
lenni, ezt el kell érned, — akkor gyermeked jövendője biz-
tos alapon nyugszik, akkor ,a nevelés első és fő követelmé-
nyének megfeleltél. 

Bpldog azon ember, a ki ön belső biráját (a lelkisme-
retet) követni tudja ; s ja j , ezerszer ja j az oly egyénnek, a 
ki a vele nőtt gonosz szokások miatt e belső birót meg nem 
érti. Ingatagság, szorongatás, és szivcsüggedés rágódik ott 
benn. Nem sugározhatik ott öröm az arczon, a hol a lelkis-
meretet bün terheli, — nincs ott vigasztaló bűnbánat, hol az 
akaraterő régen a rosz nevelés által lesuj tátott. A természet 
nekünk szivet adott, te ezt tudod jól, szülő, és ezt tudván, 
jókor kell gyermeked szivére befolyással lenned, jókor kell 
a sziv mélyébe a nemesség virágát beplántálnod, az önzés 
férgét pedig onnan kiirtanod. 

Hogy ezt tehesd, tartsd szem előtt e szabályokat : 
Tanulja meg gyermeked a méltánylást, a béketűrést, az 

emberiséget, a készséget, az udvariasságot, az engesztelödést, a 
háladatosságot, az igazságszeretetet, a jótékonyságot, a szol-
gálatkészséget. 

Ezek mindegyike alatt mit értek, halld csak, röviden 
megmondom neked. 

Ha valamit akar gyermeked, szelídséggel kérje azt 
tőled, ne tanulja meg ezt a szót — jogom van tőled atyám 
ezt vagy amazt követelni — soha. 

Minthogy — errare humánum est, — emberek va-
gyunk, sokszor eleshetünk, azért ugy oktasd gyermekedet, 

hogy mások gyengéit, hibáit elnézze, békével tűrje, és azo-
kat elhallgatni tudja. Különösen szoktasd gyermekedet arra, 
hogy a házban történteket tova ne vigye, — azokat mások 
előtt ki ne fecsegje. 

Kedves azon gyermek, a ki a parancsszót azonnal tel-
jesiti ; de vajmi szivesen és kedvtölten nézzük azon gyer-
meket, a ki nemcsak a parancsok gyakorlásában, hanem az 
öregek és minden idősebb egyének iránti tiszteletben előzé-
kenység, nyájas magaviselet és készségnyilvánitás által 
kitűnik. 

Legyen a gyermek udvarias, azaz tanulja meg a gyer-
mek mindazt kerülni, a mi által ő a társas életben feleba-
rátját megbánthatná. 

Jó sziv haragot nem szit. Az engesztelődés legközelebb 
vezeti a gyermeket az élet kútfejéhez, Krisztushoz. A gyer-
mek , ha megtanult engesztelődni, az ellene vétetteknek 
szivből megbocsátani, a sérelmeket és bántalmakat nehez-
telés nélkül békével tűrni, már a földön Krisztus társává 
avattatott fel ; a szülő pedig, ki gyermekét igy neveié, a 
legnagyobb hős nevére tett méltó érdemet. 

A haladatosság a vett jótétemények elismerésén, azok 
visszaszolgáltatásán mutatkozik. E szép tulajdon annyira a 
becsületességen és jámborságon alapszik, hogy a mely gyer-
mek azt nem birja, és avval nem növekedik, méltán ala-
csony — sőt mi több, nemtelen szivűnek tartathatik. 

Kitűnő hajlam már a gyermekben az igazság szeretete, 
mely az álnokságot kerüli, a hazugságot gyűlöli és megveti. 
Szülő ! gondolj gyermeked nevelésénél ez erényre ! 

Jő a szegény, ügyefogyott, nyomorult felebarát ! Ko-
pogtat ajtódon s kér tőled. — Annak nevében, a ki száz-
ezernyit tud helyette adni — alamizsnát. Szülő ! fogd meg 
gyermeked kezét, avagy tedd tenyerébe az alamizsnát, és 
igy szólj hozzá : eredj kis fiam, add e krajezárt, vagy e da-
rab kenyeret a koldusnak, hadd legyen szegénynek mit 
ennie. A gyermek megy, jótékonyságot gyakorol, a jótett 
gyakorlása a szülő szivéből átszivárog a gyermek szivébe ; 
de nem mint elrejtett kincs foglal oda benn helyet, hanem, 
ha a gyermek felnő és férfikorba lép, e kincs mint jóakarat 
ad életjelt, és könyör visszhangzik benn a kebelben. Szeret 
könyörülni, mert mint gyermek tanult anyjától szeretetet és 
könyörületet ! 

A religio védszárnya alatt felnőtt ifjút a restség soha 
sem vezeti. Erejéhez és tehetségéhez mért szolgálatkészséget 
tanusit ő ott, a hol más emberek java megkivánja. 

Kedves olvasóm ! ezek ama nemes érzelmei és tulaj-
donai azon nemes lelkeknek, a melyek az isteni félelmet és 
a jámborságot szülőiktől magokba szivták. 

Az itt elősorolt tettek vidámitják fel a szivet, és gaz-
dagítják mennyei kincsekkel. Az itt elősorolt tulajdonokkal 
biró egyént mind a jelen, mind a jövő kor sok baleset, nyo-
morúság, szükség és megvetés ellen megótalmazza, és bizto-
sítja. Mert hisz, az igy nevelt gyermeknek szive nemes, sza-
bad minden rosz hajlamok és vágyaktól. Arra, hogy sze-
resse a jót és gyűlölje a gonoszt, nem szükség őt utalni, vagy 
mi több erőltetni ; mert ő az erényekhez jókor hozzászok-
tattatok. 

Es van-e ennél nagyobb diadala a szülőnek, mint mikor 
igy szólhat : Ez mind az én — boldog szülőnek — müve ! 
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És az ily szülő bizton várhatja, hogy jól nevelt gyermeke 
öreg napjaira gyámsága alá veendi őt. És az a boldog öntu-
dat a szülőben, még halálos ágyán is, hogy ő ilyen gyerme-
ket hagyhat hátra, hogy gyermekének már semmi vezetőre 
sincs szüksége, hogy gyermeke szülőinek ráhagyott tisztét 
becsületesen be fogja tölteni ; az ő uevőket tisztán, minden 
szenytől megóva viseli ! És az elhunyt jó szülőt még hamvai-
ban is áldják a hátrahagyott utódok ! íme szülők ! kér-
lek benneteket, ismerjétek el, hogy e jutalomnak sokkal 
több becse van önmagában, mint hogy valaki ne iparkodnék 
ilyképen a jó szülői névre érdemet szerezni. Ébredjen fel 
bennetek ama szilárd eltökélés, hogy örömmel vállaljátok 
fel gyermekeitek ily módon való nevelését. Ne mondjátok 
ezt tehernek ! De ha teher volna is, hisz szivszakadt gyer-
meketek boldogságáért viselitek e terhet ; és ha már egy-
szer megszoktátok, nem érzitek annak nehézségét, valamint 
a katona sem érzi mályhájának súlyát akkor, midőn a csa-
tatérre szólitja őt a harezriadó kürt. Akarat kell hát szülők, 
hogy lelkesüljetek. Csak akarat vértezze fel kebleiteket, 
akkoron biztosan kitüzenditek diadalmi zászlóitokat. Amire 
lelkem mélyéből rámondom az : „Áment". V . . . . 

A Szent-István-Társulat 
május 15-Jcén tartott választmányi ülése. 

Tizenhat rendes s egy alapitótagnak bejelentése után 
Tárkányi Béla elnöklő alelnök felhiván a választmány 
figyelmét a főméit, herczegprimásnak az idei közgyűlésen 
tett nagylelkű ajánlatára, a társulat által kiadandó földrajzi 
kézikönyv iránt, kéri a választmányt, hogy a főméit, herczeg-
primás intentiója valósitása iránt intézkedni szíveskedjék. 

A választmány, mielőtt a kérdéses munka kiadása 
iránt végleg határozna, egy szakbizottság véleményét óhajt-
ván meghallgatni, e végre alelnök elnöklete alatt Felsmann 
József reáltanodai igazgató, Kerékgyártó Árpád, Rómer 
Flóris egyetemi tanárok, a társulati igazgató és a társulati 
titkárból álló bizottságot küldött ki oly utasítással, hogy a 
választmányi gyűlés elé véleményt nyújtson be. 

A társulati titkár jelentése szerint néhai Chebe Imre 
volt vámosi, esztergom-főegyházmegyei plébános, a társu-
latnak 40 forintot kagyományozott. 

Tárgyaltatott Hadikfalva, bukovinai község folyamo-
dása, melyben iskolája számára ajándékban tan- és ima-
könyveket kér ; továbbá a budai kath. legényegylet folya-
modása, melyben egyleti könyvtára számára kér ajándék-
könyveket. — Az igazgatóság felhatalmaztatott a folyama-
dóknak ajándékkönyveket küldeni. 

A társulati titkár jelentette, hogy az igazgatóság a 
pesti kath. legényegyletnek, az egyleti elnök kérelme foly-
tán, a felnőttek oktatására, a választmány helybenhagyása 
reményében magyar és német olvasókönyveket adott a ján-
dékban. — Helybenhagyatott. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele 1873. 
évi január 1-től május 15-kéig 29,471 frt . és 11 kr., a ki-
adás ugyanezen időre 29,074 frt. — kr. Az ügynökség april 
hóban bevett 4951 frtot és 75 krt. 

Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bornemisza 
Antal és Balogh Sándor választmányi tagok kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, junius 1. Mi az a u t o n o m i a c z é l j a ? Nem 

csalatkoztunk azon várakozásunkban, hogy az erdélyi kath. 
statusgyülés befejeztével hozzá fognak lapjaink szólani az 
ottan hozott határozatokhoz, és itt-ott egész véletlenül el is 
szólni magokat, kifejezést adva szivök óhajának, mikép is 
óhajtanák ők, és mi czélból a kath. autonomiát. A sajtósza-
badságnak számtalan kinövései mellett, csakugyan meg-
van ránk nézve legalább az a haszna, hogy eltekintve a libe-
ralismus irányának megismerésétől, akaratlanul is tudomá-
sunkrajutnak általa az ellenünk szőtt titkos terveknek egyes 
szálai. Ezen körülménynek köszönhetjük most is, hogy azt 
állithatjuk, miszerint vannak, kik előtt az egész autonomiai 
mozgalomnak korántsem az a czélja, hogy az egyház függet-
len ur legyen saját házában, hogy függetlenül rendelkezzék 
vagyoua, és mind a felől, ami, mint mondani szokás, „világi 
vonatkozású ügyeit" illeti, hanem, hogy „a püspökök hatal-
ma megtöressék, jogkörük megcsonkittassék, és demonstra-
tiók történjenek az általok vallott érzület ellen". 

E vallomást mi a ,Pesti Napló*--nak köszönjük és há-
lával érezzük magunkat e miatt iránta lekötve, mert bármi-
képen forgassa is okoskodását, in ultima analysi nem más az, 
a mit mond. Épen a ,Pesti Napló1 által előadott czél az, mely 
menten minden elfogultságtól megfontolva, jogos aggodal-
maknak enged helyet azon esetre, ha az autonomia ily irány-
zatok érvényesülése mellett létre jönne. Mert az autonomia 
maga a józan ész követelménye szerint, legalább is oly fokú 
egyetértést tételez fel, a szellemeknek olyszerü összeforrá-
sát, az iránynak oly egyöntetűségét, minőt p. o. valamely 
politikai párt kebelében feltalálunk. Az autonomiai testület-
nek ugyanis amellett, liogy p. az alapitványi javakat kezelné, 
nem kevésbé lenne feladata védőleg fellépni mindannyiszor, 
valahányszor a püspöki hatalom megtörése, jogkörük meg-
csonkítása, vagy az általok vallott érzület ellen, bármely 
részről támadás vagy demonstratio kisértetnék meg. E fel-
adat teljesitése, nézetünk szerint oly lényeges attribútumát 
képezné a netalán létrejövendő autonómiának, hogy nélküle 
az nem egyéb lenne, mint az egyház alá ásott akna, hogy azt 
hazánkban a kedvező pillanatban felrobbanthassák. 

Azt mondtuk, hogy az autonomiai testületben legalább 
is meg kell lenni annyi összhangnak, összetartásnak, amennyi 
egy politikai pártban feltalálható. De ez a minimum, amit 
követelünk. Mert ha tekintetbe veszszük, hogy az egyház 
nem politikai testület, kanem maga az Isten egyszülött Fia 
által alapított, vallásos intézmény, ugy követelésünk annyi-
val emelkedik, mennyivel fentebb áll az egyház érdeke, 
bármely politikai testület, vagy párt érdekénél. Ha tehát 
azon magasztos érdekeket veszszük tekintetbe, melyek az 
egyháznál le vannak téve, ugy nem elégedhetünk meg egy-
szerűen oly egyetértéssel, mely tisztán a külanyagi érdeke-
ket tartja szem előtt, hanem benső, vallásos meggyőződésen 
alapuló solidaritást igénylünk azokra nézve is, mik az egy-
ház szellemi javaira vonatkoznak. 

Nem azt mondjuk evvel, hogy az autonomicus testület-
nek feladata lenne, a hit tisztasága felett őrködni ; ezt oly 
annyira nem akarjuk, hogy ily szándéklat ellen határozottan 
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tiltakoznánk. A hit tisztaságának megőrzése más competens 
forum kötelessége. De azt bátran elvárhatjuk, s ez az, mit 
fentebbi szavainkkal értetni akarunk, hogy autonomicus 
testületünk az egyház hitének talaján álljon, hogy vallásos 
érzülete ne álljon ellentétben az episcopatus, az egyház val-
lásos érzületével, ne keressenek az autonomicus testületben 
tért magoknak oly törekvések, melyek azon czélt tartják 
szem előtt, hogy ott „demonstratiók történjenek a püspökök 
vallásos érzülete ellenében." 

Tagadhatatlan, hogy az autonómiának, ha ily elemek-
nek befolyása alatt létrejönne legfőbb, és a modern szel-
lemi áramlatot tekintve, a javulás csaknem minden remé-
nyét kizáró hátrányát épen azon czél képezné, melyet 
fentebb a után előadtunk és melyet ő a püspökök 
ellenére, minthogy az transactio által el nem érhető, csakis 
,erőteljes lépés' által vél elérhetni, a mi magyarul any-
nyit tesz : erőszakhoz kell nyúlni. Ilynemű autonomicus 
testületnek egy kiadását már láttuk, visszhangozni hallottuk 
már ott egyszer a ,IV.' által ma újonnan ejtett szólamokat, 
de hogy épen az ott nyilatkozott szellem előmozdította, vagy 
hátráltatta-e az autonomicus vágyak teljesültét, azt azok-
nak józan eszökre bizzuk megitélni, kiket a szenvedély még 
nem ragadott el annyira, kogy be ne lássák, miszerint vala-
mely testület erőt csak akkor képes kifejteni, tekintélylyel 
kifelé csak annyiban bir, a mennyiben a szellem egysége egy 
áttörhetlen phalanxxá fűzi tagjait össze. 

Ismételve mondjuk, hogy mi hálára vagyunk leköte-
lezve a ,2VapZó'-nak, adott nyilatkozata miatt. Nem is fogunk 
késlelkedni ily és hasonló nyilatkozatokból bizonyos tanú-
ságot vonni le a magunk részére és folyton figyelmeztetni az 
egyház ügyét szivén viselőket azon autonomicus czikkezé-
sek irányára, melyek legújabban ismét gyakrabban napvi-
lágra jönnek. 

Csak világosságot, igen, minél nagyobb világosságot 
kérünk ; minden czikkben napvilágot lát egy-egy töredék 
azon nagy egészből, melynek összletét az „autonomia" hamis 
elnevezése alatt árulgatnak azok, kik alig várják a perczet, 
hogy ,a püspöki hatalmat megtörjék, jogkörét megszorítsák 
és demonstrálhassanak;' — de ha a további részletek is ha-
sonlók lesznek az eddigiekhez, akkor ne csudálkozzék a ^N.1, 

társaival egyetemben, ha az autonomia csak is pium deside-
rium marad, s okozzák ezért azokat, kik a hamisat tolván 
előtérbe, a valódit lehetlenné tették. • 

Róma. T ö r t é n e l m i r e m i n i s c e n t i á k . Mai 
levelünknek czélja bizonyos, szemünk előtt végbement tör-
ténelmi tényeknek összeállítása és egybevetése által azok-
nak, kik velünk együtt az isteni Gondviselésben hisznek, 
némi anyagot szolgáltatni az elmélkedésre, s ezáltal közre-
működni arra, hogy hitökben megerősíttessenek, midőn lát-
ják, hogy a Mindenhatónak keze ma is hatalmasan s hatha-
tósan működik. 

Február 2-án Amadeus, volt spanyol „király", bizo-
nyos, gyermeke keresztelésének alkalmával végbement bot-
rányos jelenetek következtében elhatározta, hogy a spanyol 
koronáról lemond. E határozat eleinte titokban tartatott, 
február 11-én azonban hivatalosan kihirdettetett. 

Pedig február 2-a, mint tudva van, a bold. Szűznek 
egyik ünnepnapja; 11-e pedig évfordulati napja annak, me-

lyen IX. Pius 1849-ben elrendelte, hogy a Szeplőtelen Fo-
gantatás dogmául kihirdetésére a kellő előkészületek tétes-
senek meg 

Alig hogy don Amadeo bukásának hire terjedni kez-
dett Olaszországban, hirül hozták a lapok, hogy valaki már 
a mult évnek utolsó napján levelet intézett ő szentségéhez, 
melyben jóslatképen tudtára adá neki, miszerint a közelgő 
— 1873. — évben két hatalmas embernek keilend buknia, 
egyiknek a másik után, de mindegyiknek oly napon, mely a 
boldogságos Szűznek szentelve. 

Ime Thiers május 24-én nyujtá be lemondását ; — 
május 24-én pedig azt olvassuk a directoriumban : Auxi-
lium Christianorum B. V. Maria. 

Csak elbeszéljük a történteket, anélkül, hogy több 
észrevételt tennénk azokra. Emlithetnők még, hogy Thiers 
rendszerének két legfőbb oszlopa, Simon, a katholikus Fran-
cziaországnak zsidó-cultusministere és Goulard, május 15-én 
nyújtották be lemondásukat, mi által Thiers még megment-
hetni vélte magát. Május 15-én pedig mult két esztendeje, 
hogy IX. Pius az „Ubi nos" kezdetű encyclicát kibocsátotta, 
melyben az olasz kormánynak ravasz garantiáit visszauta-
sítja . . . . Ismételjük : nem teszünk mindezekre semmi meg-
jegyzést, csak azt kérdezzük : váljon nem szabadna-e mind-
ezekben valamivel többet látni a puszta „véletlen"-né\ ? 

Svajcz. A k a t h o l i k a e g y h á z n a k ü l d ö z é s e ; 
L a c h a t p ü s p ö k n e k m a g a t a r t á s a . A berni kor-
mánynak arczátlansága a katholikusok elnyomásában, ugy 
látszik a netovábbot már elérte. Valamennyi juravidéki pap-
nak, mint már röviden jeleztük, számszerint eddig 69-nek 
megtiltatott a kantonnak területén bármiféle egyházi tény-
kedést végezni. Az ukaznak ide vonatkozó része igy hang-
zik : „Az illető papok el vannak tiltva, minden bármi néven 
nevezendő egyházi tényrkedéstől oly helyeken melyek a nyil-
vános isteni tiszteletre szánvák ; továbbá el van tiltva min-
den iskolai s tanitói működéstől, a processiókbani részvéttől 
a temetésekeni megjelenéstől papi ruhában, a predikálástól 
s nyilvános katechizatiótól. A misézéstől azonban nem tiltat-
nak el." Ily durván bánik egy protestáns hatóság a katho-
likus néppel Svajczban, a szabadság kiváltságolt honában. 

De ez még nem minden ; a szóban folyó rendelet to-
vábbá igy szól : „Az egyházi gondnokok oly papot, ki Írásban 
kijelenti, miszerint hajlandó hivatalát, Eugen, volt püspök-
nek megbizása vagy beleegyezése nélkül elfoglalni, ideigle-
nesen alkalmazhatnak. Az ekként alkalmazott papokat az 
állam fizeti. A gondnokok kötelesek minél előbb pontos 
leltárt késziteni, melybe az egyház tulajdonát képező ingó-
ságok, edények, ruhák valamint egyéb idevágó czikkek fel-
veendők. Saját felelősségök alatt kötelesek megakadályozni, 
nehogy ezekből bármi is czéljától elidegenittessék. A gond-
nokok végre a harangok használata iránt intézkednek s a 
templomi rend felett őrködnek." 

Avagy a rendeletnek 4-ik czikkelye: „Az egyházi 
temetkezésekre vonatkozólag ideiglenesen mind azon plébá-
niákban, melyeknek nincs papjok (azaz melyekből a kor-
mány az odavaló papot elűzte) a következők tartandók szem 
előtt : Nem szabad a kormány által felfüggesztett papnak 
papi ruhában a temetésre megjelenni, sem a temetőn, sem a 
kiséret közt, sem a templomban. E rendeletnek megszegése 
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vetkező, találó szavakkal ecseteli : „Olasz- s Spanyolország-
ban kegyetlen háborút viselnek a lelkészkedő papság és a 
zárdák ellen. Svajczban, a szabadságnak dicsőitett hazájá-
ban a kath. püspököket űzik el s küldik számkivetésbe ; 
mert az egyháznak jogait védelmezik, s Poroszországban 
egy az „ókatholikusok" nevét bitorló felekezetnek tag-
jai folytonosan a kormánynál vádolják be a püspököket ; 
mert ezek nem engedik meg, hogy bizonyos, e felekezetből 
való tanitók a serdülő nemzedéket eretnek s szakadár tanok 
által megmérgezzék". Valamivel alább szoros egyetértésre 
hivja fel a bibornok hiveit, s azt ajánlja nekik, hogy a „Ke-
resztény Unió" czimü egyletbe mint tagok lépjenek be. „Az 
egyletnek czél] át" — mondja a bibornok — „a katholikus ér-
dekeknek előmozdítása, a katholikusok jogainak védelme, a 
kath. irodalomnak támogatása, kölcsönös segélyzés s istápo-
lás, s az igazság s vallás, IX. Pius személyében oly gyalá-
zatosan megtámadott ügyének, minden törvényes eszközök 
általi védelme képezi". 

10—200 franknyi birsággal megbüntettetik, mely büntetés 
az ismétlés esetében megkettőztetendő." 

6. czikk : „Hasonló büntetéssel sújtandó : 1-ör minden 
pap, ki nyilvánosan azt állitja, miszerint az állami hivatal-
nok előtt kötött polgári házasság merő ágyasság, s hogy 
az ezen házasságból származott gyermekek törvénytelenek ; 
2-or minden pap, aki a házasságra vonatkozó, állami törvé-
nyek ellen cselekszik, főleg azáltal, ha az állami actus előtt 
megáldja egyházilag a házasságot." 

7. czikk: „Az egyházgondnokok is megbüntethetök, ha 
ekként kijelölt kötelességeik ellen vétenek." 

E rendelet hivatalos uton küldetett szét az egyes plé-
bániákra egy 12 lapnyi, nyomtatott füzetnek kiséretében, 
melyben a kormány oly modorban s irályban, mint valami 
zsidó-vezérczikkező polemizál a baseli püspök, az infallibi-
litás és a syllabus ellen. Hivatalos okmánynak csakugyan 
furcsa egy okmány. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
45. Megjelent s beküldetett : Entgegnung auf vier Arti-

kel der wiener ,Allgemeinen Literatur-Zeitung,' betreffend 
die Schrift ,Zur Reform der theologischen Studien in Graz,' 
1873, Ulrich Moser's Buchhandlung. 

46. Babér-levelek. Egyházi beszéd, melylyel ft. Benőfy 
Soma, érd. alesperes s volt dédesi plébános urat, az arloi 
parochia javadalmába, május 26., 1873. törvényesen beig-
tatta Mindszenty Gedeon, szenterzsébeti lelkész. 

47. Weckstimmen für das katholische Volk, IV. Jahr -
gang 6. Hft. : „ Was uns noch retten kann." Dem kath. Volke 
Deutschlands und Oesterreichs vorgeschlagen von Beinhold 
Baumstark. Wien und Pest, Carl Sartori. 

VEGYESEK. 
— Adakozások. T. szerkesztő ur ! Szíveskedjék a „Re-

ligio" hasábjain többször előforduló kegyes adakozások közé 
felvenni a következőt is : „0 Méltósága Kovács Zsigmond 
pécsi püspök, az övéi által szeretve tisztelt főpap magyar-
egregyi híveinek, uj harangjok költségeinek fedezésére 40 
f t . o. é. adni kegyeskedett. A nemeskeblü főpásztor ezen 
áldozatkészségeért hálás elismerésének ad ezennel kifeje-
zést a — magyar-egregyi község Baranya megyében. 

— E napokban levelet kaptunk Rómából, melyből a 
következő sorokat idézzük: „Hiről azt írhatom, hogy ő 
Szentsége annyira felüdült, hogy napi foglalkozásait telje-
siti, sétáit megkezdte, és a küldöttségeket is — bár még 
most gyérebben — több nap óta fogadja. Tegnap sz. VII. Ger-
gely 8. százados évfordulóján a többi közt egy történeti ne-
vezetességű olasz küldöttség mutatta lelkesült hódolatát. 
Margotti az „Unitá Cattolica" egyik szerkesztője ama nagy-
szerű plebiscittel jelent meg, melyet becses lapjában jeleztem. 
12 nagy kötet névvel jelent meg, mindenik kötet 1400 lapot 
tartalmaz. Olaszhon püspöki kara, minden megye, a papság, 
a számtalan társulat és a nemzet szine java irta magát alá, 
egyúttal három havi pitterfillérül kétszáz ezer lírát nyújtott 
át. Kérdhetjük, hol áll az olasz nép, a pápa vagy a forrada-
lom mellett ? 

— Cullen bibornok pásztorlevelet bocsátott híveihez, 
melyben a kath. egyháznak jelenlegi szorongattatásait a kö-

— „Az ókatholikus mozgalom naponta terjed", mondá 
a „Kath. Reform" egy ellenünk intézett ezikkben; s mi 
eléggé loyalisak s önzéstelenek vagyunk, hogy erre még bi-
zonyítékokkal is szolgáljunk. 

Michelis ugyanis már annyira megunta Konstancz vá-
rosát, melyben az ottani polgármester, az excommunicált 
Strohmeyernek segítségével betolakodva, ama hírhedt „nép-
szavazást" inscenirozta, melyről a maga idején jelentést tet-
tünk, hogy már odább állani készül ; sőt már utódról i s 
gondoskodott, a tuntenhauseni, Hosemann nevü papnak sze-
mélyében, kit a bajor kormány mindeddig volt híveinek 
többször ismételt kérései daczára is állomásában védelme-
zett, de ki jelenleg nagy keserűségére tapasztalván azt, mi-
szerint egész „nyája" már csak saját szakácsnőjéből áll, ön-
kényt lemondott s a konstanczi „plébániát" elvállalta, Mi-
chelisnek nagy örömére, ki bárányait már nem kevésbé meg-
unta, mint bárányai őt, oly annyira, hogy az utczán mái-
nem is köszöntették egymást. 

A báránykáknak első zelusa egyáltalában már nagyon 
is alább hagyott. A hétköznapi misére, ha „élénk részvét" 
uralkodik, összesen két szál élemedett asszonyság szokott 
megjelenni. A nagyhéten épen csak nagypénteken volt „tera-
plomozás" mint a „Prot. egyh. s isk. Lap"-ban olvassuk, s 
ez is nagyon silányan ment. Michelis ugyanis a Krisztus 
Urunk kínszenvedéséről szóló létaniát akarta híveivel elmon-
datni, de ezek sehogy sem értették a dolgot. Hiába olvasta ő 
a maga részét, — senki sem felelt neki, mig végre mély er-
kölcsi felháborodással hátra fordulván, ekként kiáltott bá-
ránykáira : „feleljetek már, ti istenadták !" De akkor is mi 
történt '? A szegény állatkáknak egyike azt mondta : i m á d -
kozzál érettünk', — másika pedig: ,irgalmazz mi nekünk', 
a többség pedig még azután is hallgatott ; mert hát bizony, 
ha imádkozni tudnának, nem lettek volna ókatholikusokká ! 

Jellemző az is, hogy Michelis egész húsvétig egy óka-
tholikus jegyzőnél lakott s étkezett, ki későbben csupán csak 
àzért mondott fel neki, mert ebéd előtt és után imádkozott, 
s azt akarta, hogy háznépe is imádkozzék. Látszik, meny-
nyire terjed az ókatholicismus ! 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 59 ft. 60 kr., 3 db. cs. k. arany s 17 ft. 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

N. N. 10 frt . 
Horváth István kecsk. segédleik 1 frt . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, jnnins 7. 46. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Havi szemle. — Levelezések. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Folytatás.) 

Az olasz alsóház hetek óta a zárdatörvény fe-
letti vitákkal foglalkozik; az általánosnak befeje-
zése után május 15-én a részletes vita vévén kezde-
tét. Eló'bbeni tudósitásainkból tudják t. olvasóink, 
mily kétszinü szerepet játszik az olasz kormány ez 
ügyben, de oly otrombán, hogy az osztrák s porosz 
diplomatián kivül nincs halandó a világon, a ki be 
nem látná, miszerint a ministerium és a legszélsó'bb 
baloldal közt titokban a legszebb egyetértés ural-
kodik, mig az úgynevezett kormánypárt, mint ná-
lunk mondanák : a jobboldal, kormánypárti köte-
lességét ez ügyben az által teljesiti, hogy holmi el 
nem fogadandó napirendek, javitmányok s stylaris 
változtatások által azt hiteti el azokkal, a kik 
elég bárgyúk ilyesvalamit elhinni, hogy a kormány 
s pártja „a mit a fennforgó körülmények közt te-
hettek, megtették". 

Egyáltalában ugy látszik, mintha a modern 
parlamentarismusnak fogásaihoz ez is tartoznék, bi-
zonyos odiosus inditványokat a baloldal által té-
tetni s a „mérsékelt" jobboldal által — elfogad-
tatni. Ghyczy- s Irányiéknak indítványai a leg-
újabb idó'kben nálunk is szolgáltattak gyakorlati 
példát ezen elméleti szabályhoz, oly módon, hogy 
nyilvánvalóvá lett, miszerint a Parlamentarismus 
a változatosságot még ebben is szereti, amenyiben 
emezt egyenesen a „conservativ" párt egyik cele-
britásának törekvései segítették diadalra, mig amazt 
egy jobboldali deus minorum gentium sajátítván el 
az eredeti szerzőtől, ez által is csak az constatálta-
tott, hogy ott, a hol a katholicismusnak megkáro-
sítása forog szóban, jobb, közép, bal és szélsőbal 
cor unum et anima una. 

De térjünk vissza az olasz parlamenthez. He-
tek óta folytak Róma utczáin a legundokabb tünte-
tések a szerzetesek ellen, illetőleg a tárgyalás alatt 
levő törvény, s annak azon fogalmazása mellett, mely 
a radikalis clubbokból került volt ki, de melyet a 
kormány magáéva tenni kívánt, csakhogy erre ezen 
megrendelt demonstratiók által „kényszeríttetni" 
akart. Ez okból a csőcselék vad lármája meg is en-
gedtetett a körültekintő hatóságok által, mind ad-
dig, mig a souverain plebsegy alkalommal nagyon 
is komolyan találván szerepét felfogni, a Quirinál-
nak rontott. Akkor egy kicsinyt közéje lőttek, s 
néhányat közülök be is fogtak, a törvényhozó tes-
tület pedig elfogadta a „közvélemény pressiója" 
alatt azon törvényt, melylyel szemben az olasz 
kormány, külügyérünk egyik hivatalos nyilatko-
zata szerint a „conservativ" állásponton áll; — való-
színűleg ugyanazon conservativ állásponton, me-
lyen ő is állott, midőn nem régen, mint az ausztriai 
császári háznak ministere ekként nyilatkozott a dele-
gatiók előtt: ,megengedjük, hogy minden nép a 
maga tetszése szerint válaszsza kormányát ' — mi 
más szóval annyit tesz: ,s kergesse el a meglevőt4. 

Meglehetős figyelemmel forgattuk az olasz par-
lament legujabbi üléseinek naplóját, s nem egyszer 
elborzadtunk annak láttára, mennyi düh, mennyi 
gyűlölet lakik egynémely embernek szivében Isten, 
az egyház és a vallás ellen. E fanatizált tömeg 
közt csak két, félig-meddig okos ember tünt ki, 
némileg elfogulatlanabb eszmemenet által, Barto-
lucci és Toscanelli ; a többi ,onorevole4 csak olyan 
,liberális', azaz oly incorrigibilis oktalan, mint 
bármi nyelvű s nemzetiségű collegája, ugy hogy az 
ember szintén otthonnak érzi magát, s a régi, pesti 
vagy bécsi ismerős alakokat látja lelki szemei előtt 
végig vonulni, ha beszédeiket elolvassa. 

Hogy a mondottakat a contrario is bebizonyít-
suk, szabad legyen Toscanelli beszédéből is néhány 
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részletet idéznünk, melyben szónok kollégáit s ha-
zája viszonyait olyformán jellemzi, mintha — nem 
is Olaszországról beszélne: 

„Mint politikus" — igy kezdé beszédét — 
„ellentétben állok valamennyi kollegámmal, a job-
bal, a ballal s a középpel ; (derültség) mert meg va-
gyok gyó'zó'dve, hogy valamennyi hamis utakon jár, 
s épen ellenkezőjét teszi annak, mit az országnak va-
lódi közvéleménye vár, óhajt és követel. Egyik párt 
sem mondhatja magáról, hogy a nemzet mögötte áll, 
mit azon feltünnő részvétlenség bizonyit, melyet a 
nép mindenütt a választások iránt mutat". 

„Egész politikánk semmi egyéb mint tengődés 
mától holnapig, kisszerű, egyoldalú, csak a pilla-
natnyi eredményre számitott expedienseknek segít-
ségével. Hiában keresnénk abban elvet, következe-
tességet, hiába nagyobb szabású eszméket ; — s a 
legfeltűnőbb az, hogy az elvtelenség eme rendsze-
rét épen azok honosították meg nálunk, s gyakorol-
ják még folyvást, kik a maga idején annyit szóno-
koltak eszmék- s elvekről". 

„A kormánynak sincs más elve vagy irány-
eszméje, mint az opportunitás. Ez oly politika, mely 
talán bizonyos körülmények közt czélszerü lehet ; 
jelen viszonyaink közt azonban bizonyos, hogy ve-
szedelmes az országra nézve. A közelégületlenség 
naponta terjed, s ezzel párhuzamosan az általános 
erkölcstelenség. Alig van ország, melyben annyi 
talált gyermek volna, mint nálunk ; (nevetés) de alig 
is van ország, melyben annyi bűntett követtetnék 
el, mint nálunk s e baj naponta nagyobb mérveket 
ölt. E közben azt látjuk, hogy a jobboldal ma bi-
zalmat szavaz a kormánynak, s holnap ugyan-e 
pártnak lapjai szidják és gyalázzák azt. Váljon azt 
hiszik-e önök, hogy ez a nép erkölcsös érzületének 
előmozditására szolgál s nem inkább a legnagyobb 
zavarnak előidézésére ?" 

„íme, ismét egyszer egy nagy kérdés előtt 
állunk, melyet szerencsésen egy kis, parlamentaris 
kérdésnek arányai közé szoritani, s valami minis-
terkrisis előidézésére felhasználni sikerült. Megval-
lom, nem vagyok barátja azon katholikus pártnak, 
mely Francziaországban V. Henrik, Spanyolor-
szágban don Carlos és Olaszországban az elűzött 
fejedelmek által képviseltetik. Ez vészes egy párt, 
mert, hogy czéljait elérje, rendetlenségektől sem 
riad vissza. Én egyszerűen csak keresztény vagyok, 
s mint ilyen azt látom, hogy két tűz közé szorul-
tunk, a clericalisok s a petroleurek közé. Jól tudom 
azt is, miszerint kötelességünk e kereszttűzben bátran 

megállani helyünket ; de szeretném azt tenni anélkül, 
hogy a kereszténységet megtámadjam. Pedig e tör-
vény, mely itt előttünk fekszik, végelemzésében 
semmi egyéb, mit azon erőknek megzsibbasztása, 
melyekre a kereszténységnek az anarchikus áram-
lat elleni küzdelemre oly annyira szüksége van". 

„Azt hiszik önök, hogy joguk van a szerzete-
ket eltörülni? . . . Váljon, ki adta önöknek ezt a 
jogot? . . . Avagy mit mondanának önök, ha az 
egyház a maga részéről a tüzér- vagy mérnökkari 
tiszteket haszontalanoknak declarálná?" (Derültség). 

„Önök nem illetékesek arra, hogy a zárdákat 
elnyomják. Ezen mitsem változtat az, hogy a szer-
zeteseket szabadsággal kinálják meg. Mit csinálja-
nak ezek ezzel a szabadsággal, ha előbb mindenből 
kifosztották őket ? . . . (Nevetés.) 

„Önök megtagadnak az egyháztól minden sza-
badságot, s mégis váltig azt állítják, hogy e tör-
vényjavaslat szabadelvű". 

„Önök megtagadják az egyháztól a jogi sze-
mély kiváltságait, melyekkel azonban a nemzeti 
bankot nem kevésbé, mint minden szabad — czi-
pész-társulatot (általános derültség) készségesen fel-
ruháznak. Azt hiszik-e önök, hogy ilyképen a pá-
pának legfőbb szellemi joghatóságát biztositották? 
Hogy mondhatják önök, hogy e joghatóság gya-
korlatát biztositották, midőn egyúttal mind azon 
eszközöktől fosztják meg őt, melyek e gyakorlatra 
szükségesek ? A szóban forgó törvényjavaslat tehát 
még az önök szempontjából sem felel meg czéljának". 

„A jobboldal támogatja a kormányt, mert attól 
tart, hogy roszabb jön utána ; a baloldal Alessan-
dria városának igen tiszteletreméltó képviselőjét 
(Ratazzit) szeretné helyébe tólni, mert — nincs kü-
lönb embere. (Derültség.) Ennyi baj közt nem tud-
nak önök egyebet, mint —• a katholicismus ellen 
elkeseredett harczot vivni". 

„A nép magában véve conservativ irányú, 
csakhogy jelenleg a materialismus által nagyon el 
van rontva. Azt tartom, hogy ily körülmények 
közt a keresztény elveknek szélesebb körökben való 
elterjedése felette hasznos lenne". 

„Azt kellene mindig szem előtt tartanunk, mi-
szerint a mai kornak politikája nem azonos Kálvin, 
Luther vagy VIII . Henrik politikájával, kik az 
egyik hitet tönkre tették, hogy helyébe mást tegye-
nek. Mi manap csak tönkre tenni, rontani tudunk. 
Ugyanezt tették a mult században Francziaország-
ban ; rontottak, rontottak, anélkül, hogy valaha 
épiteni is tudtak volna". 
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„A mai társadalomnak nincsen semmije, mit az 
ősi kereszténységnek helyébe tehetne, s mivel ugy 
mint ez, képes lenne a népek túlnyomó többségének 
szomorú sorsán segíteni, mely többség folytonos nyo-
morral küzd, s következőleg, egészen természetesen, 
irigy szemmel tekint a boldogabb kisebbségre". 

„Az olasz nép katholikus ; ez oly tény, melyet a 
törvényhozóknak tekintetbe kellene venniök. Vi-
szont a pápaság oly erkölcsi hatalmat képvisel, mihez 
nincs fogható a világon. Mi pedig soha sem leszünk 
képesek u j vallást megalapítani, mire különben sem 
országunk, sem népünk segédkezet nem nyújtana". 

„Pellegrino Rossi azt mondta egy izben, hogy 
Olaszországnak a katholicismus élére állnia s ka-
tholikus politikát kellene űznie, mi épenséggel nem 
tesz annyit, mint a modern haladással ellenségesen 
szembe szállani. Ha tanácsa szerint cselekednénk, 
akkor hadügyi költségvetésünket számos milliók-
kal szállithatnók alá, s az európai hatalmak rokon-
szenvét birnók". 

„Azon törvény, melyet jelenleg tárgyalunk a 
társulatoknak nem elnyomását, hanem átalakítását 
czélozza. Mind ezen elnyomási törvényekből az 
államnak összesen véve az a haszna van, hogy mig 
maga magát bizonyos jogoktól megfosztja, addig a 
vallási társulatoknak befolyását még csak öregbiti". 

Szónok ezekután éles birálat alá veszi a kiil-
ügyéi-nek egyik vigyázatlan nyilatkozatát, melyet 
bizonyos oldalról akként magyaráztak, mintha a 
kormány hallani sem akarna a szentszékkeli kibé-
külésről. „Tehát mit akarnak önök utóvégre tenni" 
— kérdi — „ha nem akarnak Rómával kibékülni?" 

Végre pedig a kormánynak .eonservativ' állás-
pontjára térvén át, ekként fejezi be beszédét : „önök 
oly conservativek, kik nem tudnak conserválni sem-
mit. Legyen már egyszer annyi bátorságuk, hogy 
nyiltan bevallják: mit akarnak. Ideje már, hogy 
nyitott sisakkal harczoljanak, ideje, hogy szakít-
sanak ily rendszerrel, mely senkit sem elégit ki az 
egész világon, azon rendszerrel, melyre joggal al-
kalmazhatni Danténak eme versét : 

.A Bio spiacente ed ai nemici sui\ m e l y n e m te t -
szik sem Istennek, sem annak ellenségeinek." 

Mint a közbeszúrt ,derültségek'mutatják, ezen, 
eltekintve egyes botlásoktól, általánosságban meg-
lehetősen okos beszéd elhangzott mint a pusztá-
ban kiáltó szava. A liberalismusnak mindenütt 
ugyanazon fegyverei vannak az igazság ellen, a guny 
és a gorombaság, az erőszak s a hazugság. Végre 
szavaztak a törvény első czikkének első és második 

kikezdése felett. 403 igazolt képviselő közül 385 
elfogadta a törvényt, 2 ellene, az elnökön kivül 15 
nem szavazott. Ezen első czikk azt rendeli, hogy az 
erkölcsi személyek, testületek, az egyházi vagyon s 
egyházi javakra vonatkozó, 1866. 1867. 1868. s 
1870-iki törvények, a helyi tekintetekből folyó ki-
vételek s megszorítások mellett a római tarto-
mányra is terjesztendők ki ; — azaz a piemonti 
fosztogatások most már a római tartományban is 
„törvényes" eljárássá lettek. 

A második czikknek első három kikezdése 220 
szavazattal 193 ellen fogadtatott el. E három ki-
kezdés következőleg hangzik : 

„III. czikk. A Róma városában eddig fenállott 
s a jelen törvény által eltörült vallási testületeknek 
javai állami tulajdonnak nyilvánittatnak, s rájok 
nézve a következők rendeltetnek el :" 

„1. Azon zárdáknak javai, melyeknek tagjai 
akár saját, akár idegen kórházakban a betegek 
gondozásával s ápolásával, vagy akár más, bármi-
féle módon jótékony cselekedetekkel foglalkoznak, 
a jótékony cselekedetek társulatának adatnak át, 
azon kötelezettséggel, hogy e javak eredeti rendel-
tetésökre, vagy szükség esetén, az 1862-iki augus-
tus 3-áról kelt törvény értelmében, hasonló kegye-
letes cselekedetekre fordíttassanak." 

„2. Azon zárdáknak javai, melyeknek tagjai 
tanítással s népneveléssel foglalkoznak, Róma vá-
rosa községének adatnak át, mely azokat mint kü-
lön alap kezelni, s belőle az elemi iskolák, menhelyek 
s nevelő házak költségeit, a törvények értelmében 
fedezni fogja. A mely javak jelenleg közép s maga-
sabb iskolák vagy különleges, tudományos czélok 
előmozdítására szolgálnak, ezen rendeltetésűk értel-
mében továbbá is kezelendők, és a közoktatásügyi 
ministernek előterjesztésére királyi határozat által 
más, hasonrangu intézetek javára fordítandók." 

„3. Azon házaknak javai, melyekhez plébá-
niák is tartoznak, az illető plébániák vagyoni ál-
lapotának s lakossági számarányának tekintetbe 
vétele mellett ez utóbbiak közt osztandók fel." 

Ezen czikkliez Ricasoli báró egy jobbitmányt 
tett a rendfőnöki házakat illetőleg, melyet a kor-
mány is elfogadott. E jobbitmány azt indítványozta, 
hogy a pápának civillistája 400,000 lírával toldas-
sék meg (!) oly czélból, hogy ő szentsége ezen ösz-
szegből a rendfőnököket és rendi prokuratorokat 
fizesse, s hogy a jelenlegi generálisok életfogytiglan 
azon házak haszonélvezetében meghagyassanak, 
melyekben ez idő szerint laknak, s melyeket az 

46* 



3 6 4 

állam csak haláluk után vehet birtokába. Ez indit-
tf 

ványnak ravaszsága kézzelfogható. Őszentsége eme 
legújabb 400,000 lirát époly kevéssé fogja elfogadni, 
mint a régebbi civillistát; a parlament tehát ugyan-
ezen olcsó nagylelkűséggel akár négy milliót is 
szavazhatott volna meg. A jobbitmánynak második 
része továbbá a rendfónöki házaknak fenállását 
épen csak néhány esztendőre biztosítja, minthogy 
a generálisok többnyire öreg urak, kiknek halála 
után az általok eddig lakott házak is az állam bir-
tokába átmennek. De a kormány ezen ravasz köz-
vetítés által annyit nyert, hogy a diplomatiának 
netaláni felszólalását lehetlenné vagy legalább egy-
e l ő r e alapnélkülivé tette, minthogy azt mondhatja: 
„a rendfőnöki házak nem törültettek el", jól tudván, 
hogy az európai kormányok, örülvén, hogy csak 
valamelyes választ is kaptak, melyet aztán az illető 
vörös- kék- zöld- s sárga-könyvekben kiadhatnak, 
bizony nem fognak azzal törődni, ha az olasz kor-
mány aztán, esetről esetre, mihelyt egyikmásik 
rendfőnök meghal, kezét „a törvény értelmében" az 
általa lakott házra teszi. Igy a szerzetek egy kis 
türelem mellett mégis el lesznek nyomva, de a kel-
lemetlen felszólamlások lehetlenittettek. s egyné-
mely külügyér, például Andrásy gróf a legkomo-
lyabb arczczal azt mondhatja: „A generalatusi 
házak, melyek mellett e vagy ama püspöki kar 
felszólalt, s melyek nemzetközi jellegűek : ime még 
ma is fenállanak ;" — s ha valaki a törvénynek ra-
vasz fogalmazására figyelmeztetné, akkor viszont 
azt mondhatja : „Kérem, ez az olasz nemzetnek bel-
ügye, minő törvényeket alkot magának" . . . . s 
ime a katholikusok ismét egyszer kijátszattak. 

Innen van, hogy a protestáns Ricasolinak e 
közvetítő indítványát nem csak a kormány és pártja, 
hanem némi kis, pro-forma mozgás után az ellen-
zék is elfogadta ; mert a jelen pillanatban senki sem 
akarta a ministeriumnak bukását, mint ezt már a 
tarenti fegyvertárnak siralmas históriája is meg-
mutatta. De a királynak sem kellett most a minis-
terválság, mert ily körülmények közt csak szélső 
baloldali kormányt választhatott volna, ezt pedig 
nem akarja ; mert jól tudja, hogy Cairoli, ily eset-
ben Olaszországnak ministerelnöke, csak ugy ég a 
vágytól, hogy honában a spanyol Zorilla szerepét 
játszhassa. 

A további vitákból csak még a jezsuiták ellen be-
nyújtot t inditványok figyelemre méltók. Mancini 
képviselőnek inditványa, a ,G. C.1 tudósítása szerint 
ekként hangzott : „Jézus társasága, és a rokon szer-

zetek (— ime a berlini nóta!) az államból kiutasit-
tatnak s házaik s társodáik bezáratnak." Michelini 
ezen indítványt pártolja, azt állítván, hogy ez kü-
lönben is már általános olasz törvény. Ellene a 
baloldali Vare szólal fel, igen helyesen azt jegyez-
vén meg, miszerint ilyféle törvény a közjogba üt-
közik, mely csak azokat bünteti, kik a törvényt 
megsértették, s mert az egyesülési jog és szabadság 
valamennyi olasznak közös tulajdona. „A szabad-
ságot akarom s kivánom" — mondá — „nem csak 
a magam, hanem ellenségeim számára is. 1848-ban az 
akkor még fiatal, piemonti constitutionalismus azért 
száműzte a jezsuitákat ; mert az előbbeni időkben 
az absolut hatalomnak főtámaszai voltak, s mert 
akkor épezért féltünk is tőlök. Most, midőn már 
25 éves alkotmánynyal birunk, nem szabad már 
félnünk, s méltatlanság lenne, erőszakkal lépnünk 
fel ellenök". Az igazságügyminister hasonló érte-
lemben nyilatkozik. Tagadja, hogy a jezsuiták ki-
űzését, mint Michelini állitá, már a régebbi olasz 
törvénykezés is rendelné. Az 1848-iki, piemonti 
törvény e tartományon kivül sehol sem publicál-
tatott ; s különben már csak azon szempontból sem 
helyeselhető Mancini inditványa, mert, mint Vare 
igen helyesen megjegyzé ; az olasz polgárnak alkot-
mány-biztositotta szabadságát sérti. Végre, hogy 
mégis csak valami történjék a jezsuiták ellen, mi-
után Mancini a maga inditványát azon fentartással 
vonta volna vissza, hogy azt későbben ismét be-
nyujtandja, de Donno napirendje fogadtatott el, 
mely azt határozza, hogy a jezsuiták généralisa a 
Ricasoli-féle 400,000 lirának beneficiumából kizá-
i-assék. 

Gyermekes boszuállás, silány komédia, mely-
nek nevetséges voltát még azon körülmény is nö-
veli, hogy az inditványozó, s ezen indítványnak 
elfogadói nagyon is jól tudják, hogy Bekx atya 
eme 400,000 lírából csak annyit kapott volna, mint 
a többi rendfőnök, t. i. semmit ; mert ezen összeg 
amúgy is csak papíron marad vala, minthogy ő 
szentsége azt csakúgy visszautasítja, mint az egész, 
úgynevezett civillistát. Az egész haszontalan tünte-
tésnek azonban az a jó következménye volt, hogy 
egy nagyszerű ellentüntetésre adott alkalmat, a 
mennyiben rögtön utána az összes benszülött római 
intelligentia rangkülönbség nélkül, változhatlan 
tisztelete jeléül kártyáit küldte Bekx atyához, mig 
a személyesen tisztelgők is sűrűen jelentkeztek 
nála, s több előkelő család vetélkedve palotáját 
ajánlotta fel neki lakhelyül. 



„Az igazi Olaszország velem van" — mondá 
IX. Pius eg y alkalommal, s legújabban ismételte 
ezt, midőn az olasz ügyvédeknek küldöttsége tisz-
telgett nála. Az igazi Olaszország biven ragaszko-
dik az egyházhoz, s annak intézményeihez, csak-
hogy most, fájdalom, oly korban élünk, melyre az 
Üdvözítőnek eme szavai alkalmazhatók: haec est 
liora vestra et potestas tenebrarum . . . . Az olasz li-
beralismus pedig hiába mondja, hogy nem az egyház 
elleni, legfanatikusabb gyűlölet az, mi eljárásainak 
rugóját s zsinórmértékét képezi. Amit legújabban, 
a berlini példát követve, a jezsuiták généralisa ellen 
tett, ismét egyszer megmutatta, mit akar, s mely 
utakon véli czélját elérhetőnek. 

Azon általános hangzású, be nem bizonyított 
s soha be nem bizonyítható vád, hogy a jezsuiták ve-
szélyesek az államra nézve, oly annyira hazug, hogy 
még magában az olasz parlamentben is megczáfol-
tatott. Peruzzi képviselő hoszabb beszédben kimu-
tatta, miszerint a jezsuiták még akkor sem árthat-
nának az államnak, ha akarnának is, s kollegái ezt 
nagyon is elhiszik neki ; — de azért mégis csak 
elfogadták de Donno, a kultusminister specialis ba-
rátjának, különben pedig legfőbb törvényszéki bi-
rónak, minden igazságot arczul csapó inditványát. 

Az isteni Megváltónak neve, melyet a kitűnő 
társulat visel, ez az, miért a pokol annyi dühvel 
üldözi; az olasz parlament pedig immár tizenhárom 
év óta teljesiti az alvilágnak parancsait, ugy mint 
azokat a páholy tolmácsolja neki. (Vége köv.) 

L e v e l e z é s e k . 

= junius havában. 1873. 

K. B. ! Nem hiába vádolják az úgynevezett ultramon-
tánokat ridegeknek elveikben, tulhajtóknak követeléseikben, 
mozdulatlanoknak álláspontjukban, mert mindezeket utolsó 
leveledben hűségesen feltalálja még az is, ki oly engedékeny 
szemüvegen keresztül olvassa soraidat mint én. Ebben talá-
lom én megfejtését azon idegenkedésnek, melylyel a világ 
elveitek iránt viseltetik. Mily különböző ezektől a libera-
lismus ? Nem ragaszkodik oly szigorúan elveihez, hanem 
idő-, és körülményekhez alkalmazkodik ; nem túlhajtó kö-
veteléseiben, hanem kevéssel kielégithető, elnéző, ha itt-ott 
az ember téved is ; szóval jobban megegyez az ember termé-
szetével, azért látjuk is, mily óriási módon terjed hatalma. 
Nemzetek vetélkednek, hogy túlszárnyalják egymást a sza-
badelvüségben, hirneves egyházi férfiak nem kevesen van-
nak, kik zászlója alá szegődtek, hogy csak egykettőt nevez-
zek, mint Döllinger, Reusch, Baltzer, Reinkens, stb., miből 
azon következtetést vonom, hogy meg kell lenni valaminek 
a szabadelvüségben, mi bizonyos főlénynyel bir a ti elvei-

tek felett, mert különben lehetetlen lett volna oly nagy hó-
dítást vinnie végbe. 

Ne ámitsd magadat K. B., az emberiségnek még is csak 
kell birni bizonyos érzékkel, hogy meghatározhassa, mi rá 
nézve üdvös, mi káros ; elveiteket elvetette és evvel bebizo-
nyította, hogy alantabb fokon állanak, jólétére kevesebb be-
folyást gyakorolnak, mint a szabadelvüség, melyet helyette 
elfogadott és melyhez, mint látszik, hiven ragaszkodik ; 
hiába itt minden okoskodástok, az idő előtt meg kell hajolni 
mindenkinek, mert különben megtörik. Mint tapasztalod én is 
megadtam magamat, gondolkozzál és kövesd példámat. Ernő. 

* * * junius havában, 1873. 
K. B. ! Soraid megbecsülhetetlen vallomást tartalmaz-

nak magokban, jöttek legyen azok megfontolva, vagy egészen 
véletlenül tollad alá ; s igy csak igazolják első levelem azon 
állítását, hogy a „szabadelvüséget" hivatásunkkal összeegyez-
tetni teljesen lehetetlen. De hagyjuk ezt jelenleg, mert leve-
led főtartalma ugy is eléggé igénybe veszi soraimat. 

Nincs könnyebb valami K. B., mint vádolni, vádolták 
az Üdvözítőt is Heródes és Pilatus előtt, vádolták az aposto-
lokat a synedrium előtt, és igy nem csuda, hogy vádolják az 
úgynevezett „ultramontánokat" is. Discipulus non est supra 
magistrum. Egészen más kérdés azonban ettől az, valljon a 
vádlók bebizonyitották-e bűnnek azt, mi vád-tárgyokat ké-
pezte ? vagy, nem épen dicséret és követésre méltó-e az, mit 
a vádlók büntettetni akarnak ? Elvszilárdság, az elvből k i -
folyó kötelmek teljesítésének követelése, állhatatosság, mind-
erre sehogy sem látom, mikép lehet a bün bélyegét nyomni ; 
de igenis belátom, mennyire megérdemli mindez, hogy ma-
gasztaltassák, mennyi becsülés és bizalomra méltók mind-
azok, kik arra érdemesittetnek, hogy elvszilárdságról vá-
doltassanak. Ha a szabadelvűek csak erről képesek vádolni 
bennünket, ugy egyáltalában nincs mit szégyenkeznünk a 
világ előtt és pedig annyival kevésbé, mert mi is elmond-
hatjuk, hogy doctrina haec non est nostra doctrina sed Eccle-
siae, az egyházzal pedig együtt vádoltatni, mindig annyit 
tesz, mint helyes uton járni. Hivatásának magaslatára emel-
kedett papot csak az nyugtalaníthatna, ha nevezett vádak-
kal őt nem illetnék a szabadelvűek táborában, mert az két-
ségtelenül azt bizonyítaná, hogy eltért az egyenes útról. 

Mindenesetre figyelemre méltó jelensége korunknak 
K. B., hogy váddal illeti azokat, kik nem engedik magokat 
a szabadelvüség szellője által nádszálként ide-oda hányat-
tatni. Elvetette lába alól a biztos alapot, kapkod minden 
szálhoz, hogy látszólag fentartsa az egyensúlyt; azért gyű-
löli mindazokat, kik a biztosság öntudatában álláspontju-
kat az ő kedveért fel nem adják, s viszonyt örömmel fogad 
mindenkit, ki társul szegődik hozzá, és nyomorult állapotát 
vele megosztja, mert azt véli, hogy ha többen együtt inga-
doznak, könnyebben tart ják fen magokat, pedig egyik szédel-
gése, a többit is magával ragadja a mélységbe. Még figye-
lemre méltóbb jelensége azonban korunknak K. B. az, hogy 
sorainkban is találkoznak, kik saját sorsosaik ellenében ma-
gokévá teszik e hiu vádakat, nem gondolva meg, hogy az 
által önmagok felett épen az ellenkező Ítéletet mondták ki, 
nem gondolva meg, mily nagyszerű szegénységi bizonyít-
ványt állítottak ki önmagok felől akkor, midőn e czélzato-
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san készített hálóban önmagokat megfogatni engedték és 
ebbeli elvhütlenségük s állhatatlanságuk által mily hatalmas 
fegyvert szolgáltatnak az egyház ellenei kezébe. Hanem ez 
szokott lenni sorsuk mindazoknak, kik a biztos partot el-
hagyják és a háborgó tenger habjaira bízzák magokat ; a 
hullámok rendesen elmeritik őket. 

Ha ti készek vagytok a szilárd talajt, a? Egyház elveit 
elhagyni és azt a szabadelvüség folyton hullámzó, soha biz-
tos állandóságot nem nyerő s nem nyújtó nézeteivel felcse-
rélni, ám tegyétek, de ne követeljétek, hogy mi is példáto-
kat követve, veletek együtt elmerüljünk, ne tartsatok ben-
nünket oktalanoknak, ha a sziklához ragaszkodunk, mert 
a sajkát, melyen ti eveztek repedezni látjuk ; szóval ne vá-
doljatok olyasmiről, mi végett becsülni kellene. Nem is két-
lem, mert mélyen bizom az isteni Gondviselésben, hogy el-
érkezik egyszer az idő, midőn az általam is védett elvek 
lesznek egykor mentő szálai az emberiségnek azon hajó-
törésből, melyet a szabadelvüség törékeny, silány, ingatag 
nézetei készitenek számára. Ez időpontra kell nekünk elve-
inket feltartani, hogy ti megmenekülhessetek, és akkor be-
csüléssé fog átváltozni a vád, mely ma oly gondtalanul, oly 
megfontolatlanul viszhangzik ellenünk, még önsorainkban is. 
E remény éltet engem és rokonérzelmü társaimat, kik a si-
mulékony, a „kevéssé követelő" szabadelvüség boldogító ha-
tásáról sehogy sem tudjuk magunkat meggyőzni. Vagy 
kérlek, a liberalismus e jellemzésével, nem mondtad-e ki fe-
lette a halálos ítéletet ? nem intettél-e talán egészen akarat-
lanul, hogy ne térjünk le eddig követett utainkról ? nem sa-
sát tévességéről tesz-e tanúságot a szabadelvüség, midőn 
szavaid szerint nem ragaszkodik szigorúan elveihez, melye-
ket én csak ingatag véleményeknek tartok ? Minő „elv" az, 
melyet hivei feladnak, vagy a szerint alakitanak, amint az 
idő és körülmények követik : nem ugy veszi-e ki magát 
a dolog, mint a hajós, ki a mély tengerre bocsátkozik és vi-
torláját majd észak, majd délnek terjeszti ki, honnan t. i. a 
szél fuj ? Ily ingadozás, ily bizonytalanság mellett nem 
kénytelen-e tehát sokat, sőt mindazt megengedni, mi az em-
beri szenvedélynek kedvez ? 

Ebben találom megfejtését, miért terjed „hatalma oly 
óriási módon", ebben „bir főlénynyel a mi elveink felett", 
de épen azért nem látom be, mikép lehetséges, hogy közü-
lünk valaki magasztalja, vagy épen, hogy valaki közü-
lünk élte irányadójának elfogadja, mert nem tudom, mióta 
változott meg hivatási kötelmünk, hogy a szenvedélyt többé 
már nem fékezni, hanem ápolni tanitanunk kellene, mi végre 
önmagunknak kellene jó (?) példával előmenni, „Qui non 
sequitur me, non est me dignus" ; ne ámítsd magadat K. B.! 
az az érzék, melylyel a világ azt szokta elhatározni, mi rá 
nézve, szerinted üdvös, szerintem pedig mi neki tetsző, nem 
más mint az önérdek, önérdekből mindig azt választja, mi 
szenvedélyének hizeleg, mi szabad folyást enged vágyai tel-
jesítésének, mi, nem hogy megtagadással lenne összekötve, 
hanem épen ellenkezőleg, mit nem tennie kerülne önmegta-
gadásba ; azért elveti a mi elveinket s elfogadja az ellentéte-
seket, miből épen nem következik az, mit te lehozasz, mintha 
a mi elveink a világ jólétére kevesebb befolyást gyakorol-
nának, mint a ti nézetetek, hanem csak azt tanúsítja, hogy 
a világ jólétét nem abban keresi, miben az tulajdonképen 

létezik ; mert nem mindig, sőt nagyon ritkán üdvös az em-
berre, mi hajlamaival, vágyaival megegyezik ; nitimur in 
veti tum semper cupimusque negata, azért megengedem, hogy 
nehéz, de nem lehetetlen e vágyaknak ellentállani ; nehéz, 
de nem lehetetlen a szabadelvüség csábigérete és ingereivel 
szemben, a ridegnek látszó, de egyedül üdvös „ultramontan" 
elvekhez hiveknek, állhatatosaknak lenni, csak — akar-
junk ; csak — hivatásunkat ne téveszszük szemeink elől, 
mert sal terrae vagyunk és csak az „qui perseveraverit usque 
in finem, hic salvus erit" természetesen qui perseveravit in 
bono. Ezekben adom válaszomat soraidra, baráti üdvözletem 
mellett. Elemér. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Pest, junius 6. P r o t e s t á n s t ö r e k v é s e k . A 

Vay-féle 50 éves jubiláris ünnepen elhangzott főcuratori 
beszéd felett elmélkedve a lapok, a báró ur ő excja által a 
kormánynak felajánlott támogatásra nézve kinyilatkoztat-
ták, hogy az nem annyira a kormány támogatását, mint in 
kább a protestantismus uralmát czélozza. Alig is lenne érthető 
valóban, hogy a protestantismus, mely tudvalevőleg rende-
sen és igy ma is szemben áll a kormánynyal, tisztán csak 
annak szép szemeiért ajánlotta volna fel támogatását neki. 
Nem más ezen támogatás mint eszköz a czélhoz, szövetség a 
hatalommal, saját uralmának megalapítására és közvetve a 
katholicismusnak elnyomására. 

Amit igy a ,Religio' már egy régebbi czikkében Vay 
ő excja beszédéből levont, azt ma világos és minden kétséget 
kizáró adattal vagyunk képesek igazolni. A dunántuli helvét 
hitv. evang. egyházkerület tavaszi gyűlését tartván, a töb-
bek között a középtanodák reformját illetőleg szóba került 
Vay ő excjának azon indítványa, hogy miután e tekintetben 
törvényjavaslat van készülőben, óhajtandó, hogy mindegyik 
egyházkerület az illető tanári kar közbenjöttével e tárgy-
ban szintén javaslatot készitene, mely azután a convent által 
tanácskozás alá vétetnék a végből, hogy a középtanodák or-
szágos reformjánál a protestáns álláspont nézetei és igényei 
tekintetbe vétessenek. Ez az egyik pont. A másik pont pedig, 
melyet megjegyzünk az, hogy tudvalevőleg a kormány támo-
gathatása végett a miskolczi gyűlésen azon indítvány is té-
tetett, hogy egyesüljenek a protestánsok egy conventté, 
minek szükségét Beöthy Zsigmond most avval is indokolja 
más egyebek mellett, hogy igy „az ország intéző hatalmára 
sikeres hatást gyakorolhassanak" a superintendentiák. 

A dunántuli protestáns egyházkerület gyűlésében k i -
fejezett és fentebb idézett eme nézetek, ugy hiszszük, elég 
világosságot vetnek Vay báró ur beszédére is, és kellőleg 
tár ják fel azon törekvést, mely a protestantismus kebelében 
létezik. Vay b. ur felajánlotta a szövetséget a kormánynak, 
vagy legalább kész azt egyetemes convent által felajánltatni, 
de nem feledkezik el a feltételről sem. A szövetség, a támo-
gatás ára meg van szabva, legalább részben, azon feltételben, 
hogy a középiskolai reformnál a törvény vegye tekintetbe a 
protestáns álláspont nézeteit és igényeit, mihez Beöthy ur 
hozzáadja, hogy egyesüljenek a protestánsok a conventben, 
hogy igy „az ország intéző hatalmára sikeres hatást gyako-
roljanak," mi annyit tesz : hogy előbb kérni fogják a kor-
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mányt, alakítsa a középiskolákat a protestáns igényekhez 
képest, minek nem sikerülte esetében azonban majd erővel 
kényszeritik a kormányt az egyetemes convent által. 

Lehet-e még ezek után kételkedni, hogy a protestan-
tismus törekvése oda van irányozva, miszerint hatalmát, 
uralmát megalapítva, kénye kedve szerint országos ugy 
mint vallási ügyekben rendelkezhessék ? 

Ha ezen állításunkat kétségbe vonhatná is valaki, da-
czára azon körülménynek, hogy már eddig is csak protes-
táns szempont döntött a vallást érdeklő törvényjavaslatok 
alkotásánál, ha ezen uralom nem is tűnnék fel azon, bár 
szembeötlő esetlegességek (?) által, hogy aránylag sokkal 
több protestáns alkalmaztatik magasabb ugy mint alsóbb 
fokú hivataloknál, mint katholikus, hogy valamely protes-
táns vallású ember mellőztetése mindjárt az egész protestan-
tismus megsértésének vétetik, mi miatt aztán az összes sajtó 
kész lándzsát törni ; — ugy a fentebb elősorolt tények után 
leketetlen, hogy be ne lássa minden, elfogultságtól ment em-
ber, hogy a protestantismus kebelében oly mozgalom indult 
meg, mely hegemóniájának megalapítását és az ezzel szoros 
kapcsolatban lévő elnyomatását a katholicismusnak tűzte ki 
feladatul. 

Ezen törekvéssel szemben nagyon közel eső gondolat 
lenne a felett elmélkedni, mi tevők legyünk tehát mi katho-
liüusok, hogy protestáns jogár alá ne kerüljünk, hogy meg-
meneküljünk azon türelmetlenségtől, melynek hitsorsosaink 
a német protestánsok részéről ki vannak téve? De ez jelen-
leg nem feladatunk. Kiszabott terünknek hódolva, inkább 
azon két kérdést vetjük fel, mi lesz e protestáns uralom 
megalapítása után abból a hirhedt vallás-egyenjoguságból?... 
és a felekezetnélküli állam naponkint hangoztatott phrasisai 
mikép fog összeférni a protestáns állami hatalommal ? . . . . 
Mert hiszen, ha korunk szabadelvüségének mérvveszejét e 
két elv létesítése képezi, ugy hitünk szerint épen ugy alkal-
mazandók a protestantismusra, mint alkalmaztatnak a ka-
tholicismusra, sőt tekintetbe véve, hogy a fentebbi elvek a 
protestantismusnak szülöttjei, hogy általa pártoltatnak leg-
jobban, ugy szükségképen következik, hogy a protestantis-
musnak tulajdonképen nem is lenne szabad azon czélra törnie, 
hogy az állami hatalmat kezeibe kerítse és uralmát más 
vallásúak felett is kiterjeszsze, a nélkül, hogy ezáltal önma-
gát arczul ne csapja. 

De hát igy van ma minden az ég alatt. Mit törődnek 
avval a protestantismus zászlóvivői, ha arczul is csapják 
önmagokat, ha nagyban magasztalt elveikkel ellenkezőleg 
járnak is el, csak czélt érjenek vele. E ponton különösen 
összefoly a protestantismus a liberalismussal. Annak a val-
lási egyenjogúságnak csak addig hő pártolói protestáns 
atyánkfiai, mig hozzánk nem emeltetnek fel ; ha eddig elju-
tottak, akkor e phrazis csak arra való, hogy alatta eltakarva 
müködésöket, fölénk emelkedjenek, mig teljesen el nem 
nyomnak. A felekezetnélküli állam csak addig tetszik nekik, 
mig sikerült a kath. vallás befolyását leszorítani a törvény-
hozás és kormányzás teréről és mig nem sikerül a leszorított 
katholicismus helyét nekik elfoglalniok. Nagy részben elér-
ték már e czélt, most az egyesülés által az utolsó roham 
készül a hatalom elnyeréseért, azért akarnak ,az országot 
intéző katalomra hatást gyakorolni,' de ekkor ütött is az óra, 

midőn a katholicismusnak még sanyarúbb napjai fognak 
bekövetkezni, mint minőket eddig érezett, mert a protestan-
tismus uralma mindig egyértelmű volt a katholicismus elnyo-
másával. Erdekében áll-e ez az országnak, magának a kor-
mánynak ?, ez egészen más kérdés. A törekvés megvan, de 
a jövő érdekében mielőbb élét venni, ha ugyan már nem 
késő, nemcsak nem ártana, de múlhatatlan szükségesnek 
véljük, mert hazánkban, ugy mint mindenütt az egész vilá-
gon a katholicismus elnyomása egyértelmű a haladás és min-
den műveltség elnyomásával. 

Eger, jun. 5. B a r t a k o v i c s B é l a n i n c s t ö b b é! 
— így jelenté e lapok utolsó száma olvasó közönségének azon 
gyászhírt, melynek súlyát megyénk s vele együtt az egész 
haza immár egy hét óta sajgó kebellel érzi. „Bartakovics 
Béla nincs többéi" — e szavakban egy egész világa, tengere 
fekszik a fájdalmaknak, melyet csak azon keresztény meg-
győződés képes enyhiteni, miszerint ,uon omnes morimur', s 
hogy az igazságosnak halála semmi egyéb mint átköltözés 
egy jobb hazába, az örökkétartó boldogságnak, dicsőségnek 
hónába. Azért, midőn megboldogult atyánk után egy utolsó 
Istenhozzádot rebegnénk, megkönnyült szívvel álljuk körül 
friss hantjait ; mert tudjuk, kogy megyénknek, hazánknak, 
nemzetünknek ismét egy-egy szószólóval többje van a Min-
denhatónak thronusa előtt. 

Engedje meg t. szerkesztő ur, hogy ezek után a meg-
boldogultnak végperczeit néhány sorban leirjam. Előre bo-
csátom, hogy aggályaink arra nézve, a mi most már csak-
ugyan fájdalmasan megtörtént dolog, nem voltak épen régi 
keletűek. Testvérének kalála nem volt ugyan minden benyo-
más nélkül a boldogultra, de ő e nehéz csapást a valódi ke-
reszténynek Isten akaratában való türelmes megnyugvásá-
val elviselte. Mindazonáltal a fájdalom nagyobb volt, sem-
hogy az aggkornak súlya alatt immár is roskadozni kezdő 
teste annak káros hatásaitól mentnek maradhatott volna. 
Gyengélkedni kezdett, de kedélyének vele született szivos-
sága, vidám hangulata s szokott eleven társalkodási modora 
kisebbnek tünteté fel a bajt, mint az valóban volt, tekin-
tetbe véve, hogy senectus ipsa morbus. 

A mult hét kezdetén egyszerre rémhír futotta be vá-
rosunkat. Szeretett érsékünket az éjjel — ugy beszélék, — 
baj érte. Midőn reggel a szokott időben aj taját ki nem nyi-
taná, sem a szolga kopogására választ nem adna, nagy ne-
hezen kívülről nyiták fel a belülről zárt ajtót, s ki írja leg-
fájdalmas meglepetését a jelenlevőknek, midőn a hőn szere-
tett atyát eszméletlen állapotban találták l . . . . 

A rögtön segítségül hívott orvosok aggodalmainkban 
csak megerősítettek : hogykialvó életláng előtt állunk. Ezek-
után az eszméletét visszanyert főpap példás buzgósággal és 
áhítattal készült a halálra. Májushó 30-án reggel félnyolcz 
órakor adá a testületileg megjelent papságra utolsó atyai 
áldását. Összeszedvén még egyszer egészlelki erejét, meg-
ható búcsúbeszédet intézett zogokó fiaihoz, az anyaszent-
egyház iránti megtörhetlen hűségre, hivatásuknak lelkis-
meretes teljesítésére, kölcsönös szeretetre, s a jóbani állha-
tatosságra intvén őket, végre pedig kitárt karokkal utolsó 
főpásztori s atyai áldását adván rájok . . . . 

Ezekután még csak néhány óráig időzött köztünk ; 
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mert éjjeli 11 óra után adá vissza lelkét annak, kinek mig 
élt, hü szolgája, kedves, áldott papja volt. 

A legnagyobb fájdalom néma ! Városunk, megyénk, s 
meg vagyok győződve, az ország mélyen érzi, mily férfit 
vesztettünk a boldogultban. Alig néhány napja, hogy me-
gyénk egyik kitűnősége, a közkedvességü Mindszenty Gá-
bor a boldogultat egy, e lapokban is jelzett, beigtató beszéd-
ben „az egri megye angyalának" nevezte; — ime, már ott 
áll a Mindenható szine előtt, részt vévén a boldog szellemek 
dieshymnusaiban, s élvezvén azon örök javakat, melyeknek 
elnyerésére egy hoszu életen át annyi ezer meg ezer hivőt 
oktatott s példája által serkentett. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki. 

Berlin. A p o r o s z p ü s p ö k i k a r n a k e g y ü t -
t e s b e a d v á n y a a k o r m á n y h o z következőleg hang-
zik : „Magas királyi államministerium ! Vonatkozással a 
mult évi szept. 20-án kibocsátott püspöki emlékiratra, s a 
folyó évi januárhó 30-kán a magas ministeriumnak előter-
jesztett együttes beadványukra, az alulírott érsekek és püs-
pökök legmélyebb sajnálatukra azon kényszerhelyzetben 
látják magokat, ugyancsak a magas ministerium előtt tisz-
teletteljesen kijelenteni, miszerint nem áll hatalmukban a 
folyó hó 25-én közhírré tett törvényeknek keresztülvitelére 
segédkezet nyújtani". 

„Ezen törvények megsértik azon jogokat és szabadsá-
gokat, melyek az Isten egyházát, isteni rendelés folytán 
megilletik. Egyenes tagadása ezek azon alapelvnek, mely 
szerint a különféle államokra felosztott keresztény népek 
Nagy Konstantin óta az állam s egyház közti viszonyt 
rendezve látták ; — azon elvnek, mely az államot s az 
egyházat két különböző, Isten által rendelt hatalomnak te-
kinti, melyek a viszonyok különféle találkozása- s egybe-
fónodása folytán, hatáskörük szabályozása tekintetében arra 
utalvák, hogy e határvonal megállapításában minden elol-
daluságtól s önkénykedéstől tartózkodjanak ; hanem ellen-
kezőleg, az e tekintetben foganatosítandó szabályok- s ren-
delkezésekre nézve előleges békés eszmecsere utján egyetér-
tésre jussanak". 

„Az egyház nem ismerheti el a pogány államnak amaz 
elvét, mely szerint az államnak törvényei képezik minden jog-
nak utolsó s legfőbb forrását, s az egyház csak azon jogokat 
élvezheti, melyek az államnak alkotmánya s törvényhozása 
ruház rá ; — nem ismerheti el anélkül, hogy egyúttal Krisz-
tusnak istenségét, s tanitmányának s intézményének isteni vol-
tát ne tagadná ; — anélkül, hogy egyszersmind magát a ke-
reszténységet az emberek önkényétől függővé ne tenné". 

„E törvényeknek elismerése tehát semmi egyebet sem 
jelentene, mint a kereszténység isteni eredetének tagadását ; 
mert azt jelentené, miszerint az államnak feltétlen joga van 
a keresztény hitéletet egész terjedelmében törvényei által 
körülvonalozhatni". 

„Ennek elismerése továbbá azonos lenne a lemon-
dással mindazon történeti s tételes jogokról, melyek az 
egyházat Poroszországban megilletik ; mert a törvényho-
zás , mint minden jognak egyedüli kútforrása azokat a 

jövőben tetszése szerint s egyoldalulag bármikor is eltö-
rülhetné" . 

„Hasonlólag nem vagyunk azon helyzetben, hogy a 
fentemiitett törvényeknek azon egyes határozatait tekintsük 
iránytadó zsinórmértékül, melyek oly dolgok körül forog-
nak, mikre nézve az egyház különös, a szentszék s az egyes 
államok közt kötött egyezmények által határozott ; mert 
nem ismerhetjük el az államot illetékesnek arra, hogy egy-
házi ügyekben egyoldalulag rendelkezzék". 

Felterjesztve május 26-án. Aláírva a kölni s poseni 
érsekek, a boroszlói, limburgi, fuldai, mainzi, paderborni, 
trieri, osnabrücki, ermelandi, münsteri s hildesheimi püspö-
kök, a freiburgi káptalani helynök által, a mennyiben Ho-
henzoílern herczegség felett is gyakorolja a püspöki jogha-
tóságot, s Klingenberg kanonok által, a culmi püspöknek 
különös megbízásából. 

VEGYESEK. 
— Pünkösd vasárnapján Prímás Ó Herczegsége az esz-

tergomi basilikában 885 egyént részeltetett a bérmálási 
szentség malasztjaiban. Az eső csakúgy szakadt, az óriási 
épület azonban mind ennek daczára zsúfolásig megtelt a j t a -
toskodókkal. 0 Herczegsége a pontificalis mise után püspöki 
ornatusban felment a szószékre s ismét egyikét mondá azon 
remek beszédjeinek, melyek egyaránt oktatnak, elragadnak, 
meggyőznek és jámbor elhatározásokra serkentenek. A j e -
lenlévők mélyen meghatottan hagyák oda a templomot. 

— A ,Katli. Reform' most már Erdélyből is irat ma-
gának levelet azon themáról, hogy a ,Religio' „kigöngyöli-
tette a Syllabus zászlóját a szabadelvüség ellen". Hogy E r -
délyben is vannak cretinek, azt e czikknek elolvasása előtt 
is tudtuk már, s hogy neveletlen modorának következtében 
a ,Kath. Reform'-ot többé figyelembe nem veendjük, azt ezen-
nel kijelentjük. 

— A berlini egyetem hallgatóinak száma az utóbbi 
három év alatt 1000-rel megfogyott. Köztudomásu dolog, 
miszerint ezen feltűnő apadásnak oka abban keresendő, hogy 
szemben a Berlinben, az „isteni félelem s jó erkölcs" biro-
dalmának fővárosában naponkint növekvő erkölcstelenség-
gel, számos szülő fiait az ottani egyetem látogatásától eltiltja. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 70 ft. 60 kr., 3 db. cs. k. arany s 17 f t . 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

Főtdő Szabó József, félsz, mlopol. püspök ő Mlga 10 ft . 
Dr. Dankó József, apát-kanonok s papn. kor-

mányzó ő Nagysága 40 f t . 
Az esztergomi papnöveldéből, egy, májushó 30-án, 

sz. István jobbja feltalásának napján, mint az intézet 
védszentének ünnepén rendezett gyűjtés eredményeül 55 ft . 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Nagyváradról, főt. Andrásy János ur által a bukovi-

nai szegény magyarok részére : 
A. J . 2 ft., K. L. ; ft., Z. J. 1 ft., Z. J. 1 ft., 

V. A. 2 ft. ; összesen 7 f t . 
Szerkesztői üzenetek. 

Vinnára : A küldemény egészen rendesen megérkezett, s azért 
emiitettem az egyik részét, hogy Fdőségedet erről tudósítsam, mig a másik 
részre is néhány nap múlva kerül a sor. Addig is szives türelmet kérek. 

Más helyre. Megérkezett-e az én küldeményem ? Nem sürgetés-
képen kérdem, esak hogy biztos legyek, nem veszett-e el a postán ? 

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

Nyomatott Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, SáDdor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 i't. 

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

zendők. 

V ) 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

V ) 

Pesten, jnnins 11. 47. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Havi szemle. — A szabad egyház és 
állam tana gyakorlatilag alkalmazva a szerzetesek kérdésé-
ben. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Németországban figyelmünket két nevezetes 
okmány vonta magára e hónapban. Mindkettő a 
porosz püspöki kar apostoli buzgóságának s rettent-
hetlenségének köszöni eredetét : a fuldai közös pász-
torlevelet s a lapunk legutóbbi számában közölt 
közös felterjesztést a porosz ministeriumhoz értjük, 
melynek mindegyike egy-egy további stádiumát 
jelez azon borzasztó harczban, mely a kormány 
által szántszándékosan előidézve, hoszu előkészüle-
tek után már most az egyház s az állam közt ki-
törni készül. A mint a dolgok ma állanak, e harcz 
semmi egyéb, mint a katholika egyháznak nyilt 
üldözése, melyet talán nem is annyira az erősebb 
protestantismus a gyengébb katholicismus, mint 
inkább a hitetlenség a hit ellen indit ; habár igen 
jól tudjuk, hogy manap felette nehéz azon határ-
vonalt szabatosan kijelölni, mely az újkori protes-
tantismust a hitetlenségtől, a teljes nihilismustól 
elválasztja ; sőt tekintve, hogy e nihilismus épen 
csak a protestáns alapelveknek következetes vég-
fejleménye, épen nem tévednek azok, kik abban, mi 
ezidőszerint Poroszországban történik az elbizako-
dott protestantismusnak túlkapásait, s erőszakos-
kodásait látják. 

A fuldai körlevél egész Németországban a leg-
mélyebb benyomást tette, bármit irtak legyen is a 
porosz félhivatalos lapok, melyeknek ugylátszik az 
hagyatott meg, hogy a fuldai tanácskozások s 
azoknak eredményei iránt közömbösséget negélyez-
zenek. Hogy azonban az emiitett körirat mind 
ennek daczára, mint mondók, általános, mély be-
nyomást okozott a legszélesebb, s nem csak katho-

likus körökben, az külső s belső okokból könnyen 
magyarázható. Komoly szavakkal elénk állitja e 
fontos okmány azon keserű sanyargattatásokat, 
melyeknek az egyház eléje megy, s e sötét képben 
mintegy fénylő központul ott áll azon bámulatos 
egység s egyértelműség, mely a német püspöki 
kart, a papságot és a hiveket egy erős egészszé tö-
möríti, s feloldhatlan kötelékkel Péter székéhez fűzi. 
A mig ezen üdvös egyértelműség létezik, addig nem 
féltjük a német katholicismust, habár a legbensőbb 
részvéttel tekintünk is ottani hitrokonainkra, kik 
ellen az állam Julián ravaszságával s Diocletián 
nyaaaeségével irtóháborura kel. 

Jól tették a német püspökök, hogy eszmedus 
felszólalásukban röviden, de határozottan jelzék 
azon mozzanatokat, melyek körül a katholikus hit-
egység egy közel jövőben legvalószínűbb próbára 
fog tétetni. Ezért hangsúlyozza a főpásztori irat, 
miszerint csak az a valódi pásztor és lelkész, ki 
mint ilyen a római szentszéktől, illetőleg püspöké-
től nyerte a szükséges, kánonszerü küldetést, s kit 
a hit egysége s ugyanazonossága fűz az egyház lát-
ható fejéhez, s az apostolok utódjaihoz. Hangsú-
lyozza továbbá, miszerint egyházi ügyekben az 
egyházi törvényszéktőli fellebbezés a világi ható-
sághoz tilos és bűnös. Bárha ezen, a legigazibb 
apostoli szellemnek bélyegét magán viselő intés 
élénk, s tartós viszhangot keltene a hivek szivében, 
s azon erős határozatra serkentené őket, hogy a 
jelenkor eme nagy harczában, mely semmi egyéb, 
mint a keresztényellenes elemeknek harcza a ke-
reszténység ellen, ez utóbbihoz állani, a kereszt 
zászlaja alá sorakozni fognak ! 

A ministeriumhoz intézett felterjesztés rövid, 
de épen ezen rövidsége által sokat jelentő. A porosz 
püspöki kar, mely már az államnak nyilt harcz-
üzenete előtt, amint ezt a Falk-féle törvények im-
már kimondották, a harczra való elkészülődésnek 
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minden egyes pházisait a legnagyobb figyelemmel 
s köteles, fópásztori éberséggel követte volt, mely 
ismételten felszólalt, intett, kért ; de mindenütt, 
még legmagasabb helyen is csak rideg ellenszenv-
vel találkozott ; — ezen püspöki kar, magas méltó-
ságának s magasztos kötelességeinek lelkesítő ön-
tudatában még egy utolsót, de csak egyetlen egy 
szót mond: „non possumus8 s ezzel a felelősséget 
mindenért, a mig még történni fog azon ellenséges, 
roszakaratu hatalomra hárí t ja , mely meg nem 
bántva, ki nem hi va, sehonnan sem fenyegetve be-
lenyúl bűnös kézzel a lelkismeret szentélyébe ; mert 
elvakitva egy pillanatnyi, más téren nyert siker 
által oly terveket forral, melyeknek kivitele csak 
Európa összes hitetlen elemeinek segédkezése mel-
lett totón lehetséges, amiért is ezeknek bizalmát, ke-
gyét és támogatását most ez uton kiérdemlendőknek 
véli. De épen a czélok s eszközöknek ezen jellemte-
lensége az, mi a Gondviselésnek büntetését zudi-
tandja azokra, kik a hatalom ideiglenes birtokában 
levén, a helyett, hogy a népek javára élnének vele, 
a legundokabb igazságtalanságnak előmozdítására 
s gyakorlására használják fel azt ! 

A püspököknek ezen legutóbbi nyilatkozata a 
hősies resignatiónak szellemét leheli, mely megteszi 
kötelességét, jöjjön bármi is ; mely nem tekint, sem 
jobbra sem balra, hanem csak előre, oda, hol Gol-
gotha magaslatán hitünk symboluma, üdvünk esz-
köze, éltünk iránytűje fénylik". 

Végtelenül fontos s komoly egy pillanat az, 
melyben a porosz püspökök legújabban felszólal-
tak. A kisértetésnek órája közéig ; már itt is van. 
Az egyház nem térhet ki a kisértetés elől ; mert 
isteni alapitója is akart az apostol szerint megkí-
sértetni mindenben, ugy, mint mi, a bűnön kivül. 
De e kisértetések dicsőségének egyik kiváló kutfor-
rását képezik ; mert isteni lényege s természete, a 
benne lakó földönfeletti elem, a Szentléleknek, tag-
jait örökké megifjitó, isteni lehelete, mely megala-
pittatásának napjától kezdve keblében honol, mely 
igazgatja s vezérli, legyőzhetlenné s megsemmisit-
hetlenné teszi, — mindezek soha sem ragyognak 
élénkebb, dicsőbb fényben, mint a kisértetésnek 
felhős, sötét s viharos napjaiban, amiért is az apos-
tolok fejedelme arra tanit, hogy lesznek napok, 
melyeken örvendezni fogunk, ha most egy kevéssé 
szomorkodnunk kell is, a különféle kísértetekben, 
hogy a mi hitünknek erőssége az aranynál, mely 
tűzben próbáltatik meg, sokkal becsesebbnek, di-

cséretre s tisztességre méltónak találtatott a Jézus 
Krisztus megjelenésekor. (Pét. I. 1.) 

E szempontból érdekesek az u j porosz törvé-
nyek; sőt mint a kisértetésnek válogatott eszközei, 
mestermüveknek mondhatjuk azokat. Mintegy gyűj-
teménye, vagy zagyvaléka mindannak, mit a po-
gány vadság, a korlátlan uralomvágy, vagy a go-
nosz számitás e téren eddig napvilágra hozott. Az 
imperatoroknak zsarnokságát, a byzantinismusnak 
mindenüvé betolakodását s demoralizáló rendszerét, 
a Hohenstaufoknak erőszakoskodását, a gallikanis-
musnak ravazságát s a caesaropapismusnak szellemi 
rabszolgaságát, mindezt egy helyen találjuk it t ; az 
egyháznak szabadsága, egysége, hite, tanitása, isteni 
tisztelete, fegyelme, belszervezete s külső fenállha-
tása, mind ez kérdésessé tétetik, megtámadtatik, 
tagadtatik. Ha e pokoli terv sikerülne, ha ez aljas 
elmélet valaha gyakorlattá válhatnék, ha a katho-
likusok sziveiben állandó lakhelyet találna, akkor 
a katholika egyháznak sorsa el volna döntve, Krisz-
tusnak egyháza a volt dolgokhoz tartoznék, melyek-
kel még csak a történelem foglalkozik, nehogy az 
örök feledés tengerében elenyészszenek. De mivel ez 
nem történhetik ; azért a'maz sem fog történni, s a 
hatalmasok szándékai kudarczot fognak vallani. 

Az első áldozat, melyet a kisértetés magának 
kiszemelt a püspöki kar. El akarják választani, 
elszakitani az egyház látható fejétől s állami intéz-
ménynyé, valami „katholikus" superintendentiává, 
egyházi tartományi főnökséggé vagy még kisebb-
szerű állássá lealacsonyítani. S mégis — a legve-
szélyesebb perez már elmúlt a német püspökökre 
nézve, s ez az oka, hogy az uj törvények oly külö-
nös, feltiinnő, jellemző animositást, ellenszenvet 
mutatnak a főpász torok ellen, mert érzik, hogy — 
elkéstek. A kisértetés a kellő pillanatot elmulasz-
totta s most már a Szentlélek, úgyszólván, meg-
előzte őt. Akkor volt a veszély legnagyobb, midőn 
a Vaticanum alatt, s néhány hónappal utána a 
püspököknek hitvallomást tenniök s elhatározniók 
kellett magokat : akarnak-e a hitnek csalatkozhat-
lan sziklájához ragaszkodni, vagy sem ? . . . . Akkor 
volt a kisértetés legnagyobb, a veszély legközelebb, 
a bizonytalanság legkínosabb. Szorult kebellel te-
kintének Róma felé a német katholikusok, szorult 
kebellel irányzák szemeiket hazatérő püspökeikre, 
mig végre elérkezett azon szerencsés, üdvteljes, 
áldott nap, melyen az utolsó püspöknek nyilvános 
s őszinte alávetése véget vetett egy kinteljes álla-
potnak, s szétoszlatá azon sötét felhőt, mely a 
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katholicismus egén felszállni látszott; de csakis 
látszott. 

Ennek most vége, s a Berlinből kiinduló csa-
pás elkésett, el van háritva a püspöki karnak csu-
dás egyértelműsége s tömör fellépése által. Érzik 
ezt Berlinben, s azért, megváltoztatva a régebbi 
rendszert, már nem Ígéretek, csábitgatások s hizel-
gések által kisértik a püspököket, hanem fenyege-
tésekkel, s pedig, világos jeléül annak, hogy a szen-
vedély oktalanná tesz, nevetséges fenyegetésekkel : 
pénzbirsággal ! Tallérok szerint becsülik meg a 
püspökök hithtíségét, kötelességérzetét, katholikus 
meggyőződésüket ! Tallérokról beszélnek azoknak, 
kik közül mindegyik kész vértanúságot szenvedni 
hiteért ! . . . . Kinek jósoljuk ily körülmények közt 
a győzelmet, s melyik félnek a biztos megveretést? 

Az alsóbbrendű papság iránt a kisértő eled-
dig, úgyszólván nagyobb „gyengédséget" tanusit, 
mi arra látszik mutatni, hogy ennek hithűségéről 
csekélyebb véleménye van, mint a püspökökéről. 
Ennek egyik oka az, hogy több az alrendü pap, 
mint a püspök, amiért is ott több a valószínűség, 
hogy a nagyobb szám közt egy-egy Júdás talál-
kozzék. Igaz, hogy az első roham ezelőtt két évvel 
30—40,000 német pap közül nem egészen 30—40-et 
ejtett meg, mi csakugyan nem sok, de azt hiszik 
oda át, hogy ez kezdetnek mégis csak valami, s 
hogy ezeknek feltünnő legyezgetése majd csábitó-
lag hat a gyengékre s ingadozókra, mire a püspö-
köknél nincs alkalom. Innen van az, hogy az uj tör-
vényeknek egyik jellemző vonása azon törekvés, az 
egyházi joghatóságnak gyakorolhatását mindenké-
pen megbénitani, lehetleniteni ; ellenben pedig a 
fegyelmetlenséget, engedetlenséget, törvényszegést 
s lázadást az egyházon belül minden kigondolható 
módon pártfogolni, megkönnyíteni s előmozdítani. 
Amit a püspököknél fenyegetések, azt az alsóbb-
rendű papságnál az által akarják elérni, hogy a 
rosz elemeknek s a szenvedélyeknek mindenképen hí-
zelegjenek. Sőt mi több, még a jobblelküeket is egye-
nesen kényszeritik az Istenrendelte felsőbbség elleni 
lázadásra, s megtiltják neki az engedelmességet oly 
törvény által, mely az egyház által kárhoztatott, 
úgynevezett recursus-t ab abusu, még az illető 
akaratának ellenére is hivatalos kötelességgé teszi. 

Ilyetén nyílt , szemtelen erőszakoskodás mel-
lett bizonyos ravaszabb eszközök is alkalmaztat-
nak. Ide tartozik az ideiglenes lelkészi állomások-
nak sürgetett kevesbitése ; ide a katholikus papság 
fizetésének, magában véve elég silány felemelése ; 

ide tartoznak amaz unalmas jajveszéklés azon 
járomról, mely alatt az alpapság nyög, s melyből 
azt minél előbb kiszabadítani kell sat. sat. Ekként 
összekeverve csábitgatásokat és fenyegetéseket ugy 
bánnak a papokkal, mintha mindannyi kis fiúval 
lenne dolguk, azt vélvén, hogy ezen magas művelt-
ségű, s épezért hivatását kellőleg is méltányló testü-
letnél ily eszközök által czélt érnek ! 

Quem Deus perdere vult, dementat ! 
Mintha bizony a sacerdotiumnak mennyei 

ajándéka egy lencsetálért áruba lenne bocsátható ! 
s mintha a püspök iránti engedelmesség a szolgá-
nak félelméből s nem inkábba hitsugallta meggyő-
ződésből, a kellőleg felfogott kötelességérzetből s a 
legtisztább s épezért önzéstelen fiúi szeretetből szár-
maznék ! Hithű papsággal szemben a csábitgatás-
soha sem aratand babért, romlott elemeknek meg-
nyerését pedig könnyen megengedhetjük neki, hi-
szen ez az ő büntetése. 

Ha ma e helyt Francziaországot is emiitjük, 
azért teszszük azt, mert az ott legújabban történt 
politikai változást a hígvelejű liberalismus ismét 
egyszer arra használta fel, hogy önönmagát nevet-
ségessé tegye. 

Mert az u j elnök legelső proclamatiójában e 
szót is találta használni: „Isten segítségével", azért 
most a „korszellem" magán kivül van, s a páholy-
nak liberalismusa Madridtól Sz.-Pétervárig máris 
Mac-Mahon tábornagy s kormányának rágalmazá-
sára s kigunyolására esküdött össze. „A clericalis 
párt győzött Francziaországban" — hangzik min-
denfelül, — „az ultramontánok buktatták meg 
Thierst ; — Francziaország évtizedekre van fejlő-
désében visszavetve ! " . . . . Sőt csudálkoznánk, ha 
ilyenkor a jezsuitáknak is nem jutna némi kis sze-
rep, s ime az „Augsb. A. Z.u volt oly szives ez „égető 
hiányon" segíteni, a mennyiben egészen komolyan 
elbeszéli a világnak, miszerint e legújabb válságot 
a jezsuiták idézték elő, valamint Mac-Mahon mani-
festumátis jezsuita irta ! Ugyané lap már azt is tud-
ja, — s bár igaza lenne! — miszerint Mac-Mahon 
Francziaországa azon központ, mely köré most Eu-
rópa ultramontán hatalmai (sic\) csoportosulni fog-
nak ; a miért is azt tanácsolja a nagy Pangermani-
ának, hogy már most diplomatiai, publicistikai és 
erkölcsi zárvonalt húzzon ezen sötét ország köré, 
melynek jelenlegi politikai feje — keresztény ! 

Mert egyedül ez az, mi a liberalismust dühbe 
hozza. Mac-Mahon sem nem liberális, sem nem sza-
badkőműves, hanem őszinte katholikus; neje a 
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lourdesi bucsujáratok élén állott. Ministerei közül 
hárman : Batbie a kultusügyér, Ernoul, ki az igaz-
ságügyi s Labouillerie, ki a kereskedelmi tárczát 
kezeli, tiszta ultramontánok. A liberalismus pedig 
nem szenvedheti, ha valamely országnak sorsa ho-
szabb ideig a katholikusok kezébe kerül ; — s épen 
Francziaországban, melyet már egészen magáénak 
hit t! Mennyit nem fáradozott évtizedek óta a latin 
fajnak tönkretételén, s most azt kénytelen látni, 
hogy Olaszországban minden inog, hogy Spanyol-
országban a carlisták egyre haladnak, mig Fran-
cziaországban épenséggel oly ember kerül a hata-
lom legfőbb polczára, ki azt meri tenni, mit ott 
száz év óta senki sem tett : hivatalos okmányban 
kiejti az Isten nevét ! — ez borzasztó ! 

A mily nevetséges csak ezért már Francziaor-
szágnak hanyatlását hirdetni, époly időelőttinek 
látszik, csak ezért mársz. Lajos korának visszatértét 
jósolni. A franczia nemzetnek még sokat keilend 
felednie, s sok feledett igazságot újból meg- és elis-
mernie, mig kül- s belpolitikája ismét igazán ke-
resztény leend ; addig pedig kövessük a szentatyá-
nak példáját, ki, midőn az u j fordulatról értesülne, 
ekként nyilatkozott: „ezentúl még nagyobb remény-
nyel imádkozom Francziaországért" . . . . 

A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
A bűnnek és tévelynek szép szavakra van szüksége, 

bogy ezek álczája alatt fel nem ismertetve, tehesse csábítá-
sait, és ha ez igy volt mindenha, kezdve a paradicsomi csá-
bitótól, ki a hazugság atyjának neveztetik — ugy manap 
egyik ruganyos nyelv fia a kitágitott fogalmak a kétes 
értelmek egész szó- és ruhatárával rendelkezik : e fia pedig 
nem más, mint a modern liberalismus, undok, csúf, gyaláza-
tos, vérszopó ; azonban mint a szinésznő ügyesen felöltöztetve 
tapsot, koszorút, lelket ragad, és különös : első tapsolói a pá-
holyok, ugy aztán csak a boldogtalan karzat. 

Toilette-szerei : a divatos szólamok ; — felvilágosodás 
értsd alatta : a kinyilatkoztatás tagadása ; nagykorú ész : 
hitetlenség ; humanismus : a ker. szeretet száműzetése ; ha-
ladás : a természeti alapigazságok ; műveltség : a christianis-
mus lerombolása ; szabadság : a forradalom ; népfelsőség : a 
tömeg zsarnokságának proclamálása s a t . Amisimus genui-
num vocabulorum sensum. Alig van még is csalárdabb és 
károsabb mint a : Szabad egyház a szabad államban. 

E költőileg szép szólamért a liberalismus Cavour gróf-
nak lekötelezettje, ki azt sokat jelentő mosolylyal szokta a 
subalpini törvényhozó gyűlésben emlegetni, a falakon kivül 
pedig püspökök száműzetésével, az egyház spolatiójával il-
lustrálta meg ; melynek tágredőzetü köpenye alatt az egy-

ház modern üldözői mind elférnek, sőt ráadásul egy sereg 
jóhiszemű balkatholikust is odacsábítanak. Itt vannak az 
„absolut", a „moderat szabadelvűek", itt a „szabadelvű ka-
tholikusok" is. 

Olaszhouban — kivált — nincs merény az egyház el-
len, melyhez e jogczim ne használtatnék. Megfosztják a pápát: 
szabad egyház a szabad államban: az ujjant praeconisált 
püspökök nem kapnak egy fillért, sőt sokan a püspöki lakba 
sem bocsátatnak : szabad egyház a szabad államban ; búcsú-
járások, processiók eltiltatnak, mig a forradalmárok a tem-
plomokban is büntetlenül zavarhatják az isteni szolgálatot, 
dobálhatnak petardákat és bántalmazhatják a templomból 
jövőket: szabad egyház a szabad államban sat. Ezt vallja az 
italiano, az italianissimo és sopraitalianissimo is. 

Becsületes magyar nyelvünk szerint, — melynek szó-
ferditéseket és kétes értelmű kifejezéseket jelenleg ad egy 
magyartalan irófaj, — nem tudjuk mindezt még összeegyez-
tetni ; nálunk, a nyilt lelkület nemzeténél valami jobbat, tö-
kéletesebbet, egy igazi szellemvivmányt vélnek benne leg-
többen, és sokan minden hátsó gondolat nélkül vall ják: ám 
hallják tehát, hogy a legújabb egyház-megfosztás : a szerze-
tesek eltörültetése, mely ellen a világ katholikusai egész 
általánosságban, a cabinetek pedig némi részletekben t. i. a 
generalatusi házakra nézve tiltakoztak, ép a pápa lelki hatal-
mának hangsúlyozásával itt a hit központjában és épen a 
„szabad egyház a szabad állam" tana szerint történt. Lehe-
tetlen ! Mégis ugy van. 

Mindenesetre érdekes a leczke, melyet a Montecitorio 
Herosztratjai adtauak. Convenerunt pharisaei et seribae, ut 
(religionem) dolo tenerent et occiderent. Első eset, hogy a 
világ figyelmét magokra vonták ; és ez nem egyedül a sae-
cularisatio „cape, rape !" eljárása miatt ; hisz ilyet a világ 
Szép Fülöp, Pombál, II. József — a sekrestyés császár, — 
és legközelebb avas embere, Bismarck kettős marku eljárása 
után nem találna oly rendkívül érdekesnek ; de hogy a pá -
pával szemben, s épen a szabad egyház érdekében teszi ; ez 
adja meg az újdonság zamatját ; továbbá, hogy sikerült e 
színészeknek — nem hiába, hogy egy pogány színház alap-
ján állanak — oly komikusan kijátszaniok a generalatusi 
kérdésben a kabineteket, hogy mig egyrészt az olasz „sza-
bad állam" tana teljesen megvan mentve: addig a jóakaratú 
külügyéreknek is módot adtak az alkalmatlan interpella-
tiókra egy „nesze semmi, fogd meg jól !"-féle választ ad-
hatniok. A kecske is jóllakott, a káposzta is — azaz legalább 
a torzsájának látszata megmaradt. Mert hát értik ők ama 
közmondást : mundus vult decipi ; ergo deeipiatur. 

* 
* * 

A montecitorioi parlamentházban — mely XII. Incze 
óta a fenyítő törvényszék helye volt, (csakugyan alkalmas 
helyet választottak itt az uj bitorjog számára e rablott 
házban) van egy szoborcsoportozat, mely Appollót áb-
rázolja amint Marsyast — a szerencsétlen furulyást — meg-
nyúzza : furcsa egy ominosus „habt acht !" a belépőre: ime, 
és ép ennek kivitelével foglalkozik május 6-ikátólaz „onor-
evolé"-k, nem annyira Apolló, mint inkább Phaeton- gyüle-
kezete ; valamint Marsyast megnyúzta a pogány isten, vala-
mint sz. Bertalant a pogány biró : ugy tettenek eme fiscalis 
urak is a szerzetesek kérdésével. 
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De Falco (sólyom) minister ur — se excusando incusat 
— azt vallja ugyanis, hogy : „questa — t. i. az egyház spo-
latiója — non è politica fiscale" ugy van, elhiszszük ; daczára 
annak, hogy bajos a hajdúnak harangot önteni, bajos a 
többnyire fiscalisból álló gyülekezetnek más politikát kö-
vetnie, mint a mi épen mestersége ; daczára annak, hogy a 
hetes javaslati bizottmány épen kizárólag ügyvédekből állott; 
daczára a fenttisztelt igazságügyéi- ama kecsegtető szavai-
nak argumentum ad hominem — : questa legge sopprime per 
intiero la mano morta, e piu di 400 conventi con immensi 
terreni sono tölti" (ime Caligula „bonus odor lucri"-ja) mon-
dom mindennek daczára elhiszszük, hogy ez nem csupán fis-
calis politika ; de egyúttal a hóhér politikája, hóhérbárd egy 
ügyvédi paragraphustokban : „Szabad egyház a szabad 
államban", üldözött egyház a zsarnok állammal, bárány a 
farkassal. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 junius 9. H a u s s e és b a i s ' s e . Illő dolog, 

hogy e két nevezetes és hatalmas szóról, az általok a pénz-
világban előidézett és még eddig nem ismert mérvben oko-
zott katastrópháról mi is megemlékezzünk legalább egy 
pesti levélben ; mert bármennyire látszassanak is ezen, leve-
lünk élére tűzött szavak elütőknek a ,Religió'-ban fejtegetni 
szokott ügyek természetétől, azokkal nagyon is összefüggés-
ben vannak. Természetes dolog, hogy midőn mi e helyen a 
börze-válságról szólani akarunk, távolról sem jut eszünkbe 
feljegyezgetni az áldozatok neveit, a milliókra menő össze-
geket, melyeket a hiszékenységtől kicsalt a gazlelkület, vagy 
módokat ajánlani az anyagi baj lehető enyhítésére; ez czé-
lunkon és e lap keretén kivül esik ; ha megemlékezünk e 
tényről, csak azért teszszük ezt, hogy annak forrására mu-
tassunk és közreműködésre hívjunk fel minden becsületes 
embert, a társadalmat erkölcsi és anyagi javaiban aláásó li-
beralismus szédelgése elleni harczban. 

A börzeválság jelen alakjában nemcsak pénzbeli, ha-
nem még inkább erkölcsi bukást jelent, ez utóbbinak kellett 
előbb végrehajtatnia, hogy az előbbi bekövetkezzék. Mit is 
hozott a börzeválság napfényre ? talán az uralkodó ker. sze-
retetet, a segíteni kész hajlandóságot, az Istenbe vetett erős 
bizalmat, a szellemi javak utáni törekvést ? Minden egyéb-
bel dicsekedhetik a kérdéses válság, csak ezen erényekkel 
nem. Szándékos csalás, tolvajság, az anyagban vetett hit és 
bizalom, gőg és felfuvalkodottság, mások anyagi javainak 
megrablása, végre, hogy többet ne említsünk, számtalan ön-
gyilkosság képezi a válság után bekövetkezett napi beszéd 
tárgyát ; e külmázzal eltakart, bensőleg a társadalomban 
lappangó rothadás lett nyilvánvalóvá a pénz válság által, 
ugy, hogy egy épen most olvasott levél kifezése szerint a 
válság székhelyén, Bécsben a levegő „unheimlich" kezd lenni, 
mert az emberek mintegy kérdőleg tekintenek egymásra ; 
midőn találkoznak, mindegyik azt gondolva magában : hát 
ez nem csaló-e ? 

Ha e válság által felszínre vetett bűnöket szemléljük, 
ha az erkölcsi sülyedés mélységét látjuk, önkénytelenül is 
azon kérdést teszszük fel magunknak : mi okozhatta e mély 

erkölcsi sülyedést ? hol van forrása e mételynek, mely ennyi 
pusztítást okozott ? kik hintették el és hintik még ma is 
azon magvakat, melyek ily gyümölcsöt teremnek ? . . . . E 
kérdésekre határozott e's minden kétséget kizáró választ 
csak azon esetben adhatunk, ha a két irányt, mely a társa-
dalom elemeit napjainkban két táborra osztja, szemügyre 
veszszük. 

Azon irány, melyet ultramontanismusnak szeretnek 
nevezni keresztény tanai miatt, tiltja a csalást, tolvajlást, 
az anyagi javakat csak annyira becsüli, a mennyiben azok 
is közvetett eszközök a lelki javak elnyerésére és szüksége-
sek e földi lét fenntarthatására : bűnnek tartja a kapzsi, 
mohó birvágyat és örök kárhozattal fenyegeti azokat, kik 
Isten jogát megsértik az által, hogy saját életöket kioltják. 
Ilyenek az ultramontanismus tanai, miből önkényt foly azon 
következmény, hogy az „ultramontan" irány úgyannyira 
nem lehetett oka a napfényre jött erkölcsi sülyedésnek, 
hogy azok, akik még megmaradtak a becsületesség ösvényén, 
kik nyugodt lelkismerettel tekinthetnek embertársaik sze-
mébe, mert nem tették tönkre azok családjait, nem voltak 
okai mások öngyilkosságának ; mondjuk hogy ezek, csakis 
az által maradtak meg az erény ösvényén, mert az „ultra-
montán" elvek és ta,nok befolyása alatt állnak. A baj forrá-
sának tehát máshol kell rejleni, kivül kell lenni „az ultra-
montanismus" határain, sőt épen vele ellentétetes iránynak 
kell lenni annak, mely a kulcsot szolgáltathatja kezünkbe 
e mély erkölcsi sülyedés megfejtéséhez. 

Ezen ellentétes irányát az „ultramontanismus"-nak 
pedig a liberalismusban találjuk fel. Nincs tér, melyen nem 
szemlélhetnők az összeütközést e két irány között. A libera-
lismus lapjaiban, tudományosaknak nevezett férczmüveiben, 
gyüldékben, szószéken, szóval mindenhol iparkodik a ker. 
elvek tekintélyét aláásni s befolyását is a mennyire lehet 
kiirtani ; azért tapasztaljuk, hogy a mily mérvben terjed a 
liberalismus, azon mérvben száll alá az erkölcsiség, kihal a 
hit, megszűnik a törekvés a földöntúli javak keresése iránt ; 
a lélek a földhöz, az anyaghoz tapad, ez az istene a társa-
dalom nagy részének. Nagyobb városaink, hol a liberalis-
mus már a legszemtelenebb módon üzi zsarnokságát, való-
ságos bünbarlangok, csak Sodorna és Gomorrhához lehet 
őket kasonlitani, sőt a bűn mételyétől meg vannak mérgezve 
a nagyobb városokkoz közel fekvő falvaink is, ugy, hogy 
az egyszerű erkölcsöket, a ker. hiten alapuló becsületességet, 
a lelkismeret hatalmát, csak távol helyeken, fővárosainktól 
mérföldekre elszigetelt falvakon találjuk fel, hova a libera-
lismus demoralizáló hatalma még nem hatott ki. 

A liberalismus megtanította ez embereket nem hinni a 
földön tuli létben, szerinte e föld, valamint szülőhelye az 
embernek, ugy végczélja is, az erkölcsi törvény előtte csak 
annyiban létezik, a mennyiben az állam büntető törvény-
könyvében feltalálható, melyet annyiban köteles mindenki 
tiszteletben tartani, amennyiben, eltekintve a törvény ügyes 
kijátszásától, attól félhet, hogy a bűntényen rajta kapatva 
érintkezésbe jöhet a törvényszékkel, minek néhány heti, 
vagy havi kellemetlen magánylét lehet következménye. Ily 
tanok mellett nem lehet ezután csudálkozni, ha az emberek 
e földön akarják kivenni saját részöket, legyen az azután 
csalás, tolvaj ság, rablás után, vagy, ha épen nem sikerül az 
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élvezet azon mértékében részesülni, mint hozzá a jóakarat 
megvan, s ha aztán a csalások következtében kényelem 
szempontjából összeharácsolt vagyon is elvész, nem csuda, 
ha éltüket kioltják, mert ha az életnek e földön tul nincsen 
jelentősége, ugyan mire való lenne az életet nyomorban 
töltetni ? 

Igy vezeti a liberalismus az embereket az erkölcsi sü-
lyedéshez. A naponkint olvasható, éveken keresztül milliókra 
menő defraudatiók, melyek az illetők lelkismeretében leg-
kisebb zavart, nyugtalanságot nem idéznek elő, mindugy-
annyi következményei a liberalismus részéről a keresztéay 
tanok ellen intézett támadásoknak és bizonyítékai azon vé-
szes hatásnak, melyet a liberalismus az emberiségre erkölcsi 
ugy mint anyagi szempontból gyakorol, mihez hozzáadhat-
juk még azt is, hogy mindazok, kik a jelenlegi börzeválság-
nak okai és szerzői, eltekintve fajuk különbeni természeté-
től, ugyanannyi liberális emberek, kik bizonyára elrémülné-
nek és nem mulasztanák el tiltakozni az ellen, ha őket va-
laki ultramontannak nevezni bátorkodnék. 

Ime itt a baj forrása, a liberalismusban. Kelljen fel 
tehát minden becsületes ember küzdelemre a liberalismus 
ellen, lapokban, könyvekben, gyüldékben, szószékén és 
minden kedvező alkalommal, a hit és a közerkölcsiség van 
itt veszélyeztetve, melynek aláásása nélkül bizonyára nem 
jött volna létre a pénzválság legalább jelen alakjában nem • 
Ha az erkölcsiség ellenségét, a liberalismust száműzzük, ha 
a keresztény elveket fogjuk a társadalomba a tények irány-
adójául ismét visszaállítani, ugy ezáltal még az anyagi elő-
haladásnak is oly támpontot foguuk biztosítani, melynek 
segélyével elháritható lesz a szédelgés és igy a teljes anyagi 
tönkrejutás. + 

O-hubló, juniushó 4. 1873. K ö s z ö n e t - n y i l v á -
n í t á s . A szepesi püspök, Samassa József ő Méltóságának 
határtalan bőkezű adakozása nem csak az egyes szerencsét-
lenekre, nem csak a szegény segédlelkészekre, hanem a 
csaknem mindenkitől megfelejtett tanítókra is kiterjeszti 
figyelmét. Ugyanis szepesi egyházmegyében három, a tani-
tói özvegyeket és árvákat segélyező alapítvány gyarapítá-
sára ezer forintot ajándékozott azon nagylelkű igéret kísé-
retében, miszerint az alapítvány elhunyt tagjai után hát-
ramaradt özvegyei és árvái közé, minden évben kiosztandó 
összeghez ezer forinttal járulni méltóztatik. 

Ezen a tanítók iránt tanúsított atyai gondoskodása 
által keltett hálaérzelmekkel tölt sziv tartozó kötelességé-
nek csak egy parányi részét lefizetheti, midőn az ország 
szine előtt hálaköszönetét nyilvánítja azon forró óhajtás 
mellett, hogy az Isten ő Méltóságának kisérje lépteit és 
mindennek, a mi a szeretett magyar hazánkra üdvös, elő-
idézésére és kifejtésére, valamint a magyar és vallásos nép-
nevelés, illetőleg annak közegei, a tanítók javára és boldo-
gitására tartós jó egészséggel, valamint minden kellemetlen-
ségtől ment hoszu élettel áldja meg ! S. 

U. i. Ezen köszönetnyilvánítás közlésére más lap fel-
kéretett, de nem közöltetett. 

Svajcz. L a c h a t p ü s p ö k n e k m a g a t a r t á s a , 
mióta Altishofenba lakik, azt mutatja, miszerint a sokat 
zaklatott főpásztor minden áron azon van, hogy a köztársa-
ság kebelében a belbéke, a meddig csak lehet, fentartassék 

vagy legalább, hogy annak felbontásáért ne lehessen majdan 
a katholikusokat felelősekké tenni. Ily szempontból Ítélendő 
meg a luzerni kormánynak eljárása is, melynek területén a 
püspök jelenleg tartozkodik. A kormány ugyanis, midőn a 
székhelyéről elűzött főpap Altishofenba érkezett, igen tiszte-
letteljes hangon fogalmazott átiratban aziránt kereste meg 
őt, méltóztassék ezentúl az öt, tőle erőszakosan elszakasztott 
kantonnak területén püspöki joghatóságának minden gya-
korlatától tartózkodni. A luczerni kormánynak ezen eljárá-
sát a svajczi sajtónak egy része nem helyeselte; minthogy 
szerinte Luczern ezáltal tulengedékenynek mutatkozott So-
lothurii iránt, mintegy elismervén hogy Lachat püspök meg-
szűnt az egész megyének püspöke lenni, s mintha minden 
egyes kantonnak jogában állana, a püspököt elismerni vagy 
sem. Ha azonban meggondoljuk, hogy a solothurni kormány 
azon esetre, ha a püspök joghatóságát még ezentúl is gya-
korolná, már előlegesen is a szövetségtanácsnak interventió-
ját kikérte volt, a mely ennek folytán directe meg is igér-
tetett, s hogy ez esetre Lachat püspöknek száműzetése is 
elhatározott dolog volt ; akkor talán gyengédebben fogunk 
a luczerni kormánynak ezen elővigyázati eljárása felett 
Ítélni ; annál is inkább, minthogy a püspök is belenyugodott 
abban ; — miért azt alább látandjuk. 

Sőt, mi több, tény, hogy a szövetségi tanács irodájá-
ban már készen feküdt azon irat, mely az első esetben, 
melyben Lachat püspök a luczerni kantonon kivül is gya-
korolta volna joghatóságát, a kantonnak szövetségi katonák 
általi megszállatását elrendeli vala. Hogy ez azonos a pol-
gárháború kezdetével, az világos ; — s ez az, mit a svajczi 
protestáns többség akar : törésre vinni a dolgokat, hogy 
fegyveres kézzel lehessen a katholikusokra ütni. Hogy ily 
körülmények közt azok, kik népök sorsát valóban szivökön 
hordják, mindent kerülnek, mi ily nyilt veszedelmet zúdít-
hatna önhazájokra, az természetes, s nem csak megbocsát-
ható, de némileg kötelesség is. 

Ezért is a szentszék, tekintetbe véve Lachat püspök-
nek s a svajczi katholikusoknak kényes helyzetét, szokott 
bölcseségével intézkedett is, s a következő brevét intézte a 
száműzött főpásztorhoz : 

Venerabili Fratri Eugenio Lachat Episcopo Basiliensi. 
PIUS PP. IX. 

Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Benedi-
ctionem. 

Oblatae Nobis tuo nomine preces fixám animo curam, 
moeroremque, quo luctuosissimo hoc tempore conficimur ve-
hementer auxeruut. Etenim prae se ferebant, gliscente in 
dies per loca ista profligatissimorum hominum adversus Do-
minum et adversus Christum eius odio atque audacia eo rem 
misere esse deductam, ut timendum sít, ne Jurae Bernensis 
Parrochis, qui quamlibet iacturam pati, quam fidei et officio 
deesse maluerunt, Parrochialibus muneribus interdicatur 
atque in Ecclesiis Oratoriisque publicis et operari sacris et 
Sacramenta ministrare vetitum sit. Quod quidem cum Ca-
tholico Nomini atque aeternae animarum saluti sit pernicio-
sissimum, Nos enixis precibus rogavisti ut huic difFicultati 
mature occurrere Apostolica Nostra Auctoritate velimus. Nos 
igitur dum in humilitate cordis Nostri numquam desistemus 
Deum orare ut tandem aliquando, tantos ab Ecclesia sua 
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fluctus depellat, eique pacem reddat auspicatissimam, te, Ve-
nerabilis Fráter, ac caeteros omnes quibus bae literae favent, 
a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesia-
sticis sententiis, censuris et poenis quavis occasione vel qua-
vis de causa latis, si quas forte incurristis huius tantum rei 
gratia absolventes et absolutos fore consentes, tibi singulas 
quasque facultates necessarias et opportunas, tenore praesen-
tium, Apostolica Nostra Auctoritate, impertimus, quarum vi, 
quousque adeo nefarium bellum contra Nos, et banc Beatis-
simi Petri Catbedram per ista loca saeverit, pro re ac tem-
pore, necessitatibus ita consulas, quemadmodum in Domino 
maxime expedire existimaveris. Volumus autem, ut quoties-
cumque facultatibus buiusmodi usus fueris, delegatae tibi 
iccirco Apostolicae potestatis conceptis verbis mentionem fa-
cias. Non obstantibus speciali licet atque individua mentione 
dignis in contrarium facientibus quibuscumque. Datum Ro-
máé apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXII I 
Maji MDCCCLXXIII Pontificatus Nostri anno vigesimo-
septimo. F. Card. Asquinius. 

IRODALOM. 
48. „Hit, Bemény, Szeretet". Nagyböjti beszédkör. Irta 

Karseb Lobon. N.-Várad. 1873. 16. r. IV. s 100 1. ára 80 kr. 
Aki figyelemmel kiséri sokszor nagyoknak hirdetett 

szónokok beszédeit is, könnyen észrevehette, hogy egyházi 
beszédeink nagyon téves körben forognak. Lehet hallani csi-
nosan kikerekített, ügyesen elmondott beszédeket, de ha 
azon magot keressük, melyből a sokszor egy óráig tartott 
beszédek kinőttek legyen — nem találjuk. Émelygős, érzelgő, 
semmit nem mondó, elcsépelt szólamokat egész az unalomig 
hallunk sokszor recitálni és csudálkozunk az elme felett, 
mely annyi sok semmit képes volt nem csak összeirni, ha-
nem azt még be is tanulni ; de ha ismét keressük, hogy mi 
körül forgott a beszéd, mennyivel lett a hallgató az egyház 
tanitmánya körül okosabb, el kell némulnunk, mert e kér-
désre feleletet a beszédben nem találunk, minek szükségké-
pen az a következménye, hogy a hallgatóság Ízlése elrontat-
ván, már többé nem is kedves előtte oly szónok, kiről tudva 
van, hogy nem édeskés phrazisokat, hanem a száraz vallási 
igazságokat szokta fejtegetni ; azért gyakran üres templom-
nak tartja beszédét. 

E bajon segiteni kell, a népet el kell szoktatni a sem-
mit nem mondó beszédektől, mire nézve a szónokok köteles-
sége mindenek előtt elszokni az üres beszédek tartásától. 
Hiszen a népet nem mulattatni, hanem oktatni kell. Kétsze-
res örömmel olvastuk ezért át a fentebb jelzett nagyböjti 
beszédkört, mert kizárva találjuk belőle a fentebb jelzett, 
hitünk szerint, téves irányt ; ugy éreztük magunkat olva-
sása alatt, mint midőn tikkasztó hőség után, üde levegőt 
szívhatunk. 

Nevezett beszédkör hét sz. beszédet tartalmaz. 1. Re-
ligio. 2. Egyház. 3. Jézus szeretete. 4. Ellenség szeretete. 5. 
Örökélet. 6. Bűnbocsánat. 7. Felhivás bűnbánatra. Szerző 
avval indokolja eltérését a homiletika azon szabályától, mely 
alkalomhoz illő tárgy választását sürgeti, mert ezt „specialis 
körülmények kívánták". Magunk is ugy véljük, hogy ha az 

alkalom iránytadóul szolgálhat is a szónoknak tárgya vá-
lasztásában, de teljesen nem kötheti meg, sőt épen a körül-
mények okos és czélszerü felhasználása az, mivel a szónok 
legtöbbet használhat hallgatóinak, és igy szerintünk is a 
körülmények nem csekély befolyással lehetnek a beszéd tár-
gyainak megválasztására. 

A beszédek mindenike dogmaticus tartalmú, de azért 
korántsem száraz, sőt gyakran az emelkedettségig magasz-
tos és férfiasan meggyőző, erőteljes kifejezésével magával ra-
gadja az olvasót, vagy hallgatót. Visszhangzik a kebelben az 
igazság szava, ugy hogy szónoknak még nem akarva is iga-
zat kénytelen adni az olvasó. Ránk leginkább hatott az 5-ik 
beszéd, mely az örök életről szól. E két részt fejtegeti benne 
szónok : váljon igaz-e, hogy földi fáradalmaink nem lesznek 
jutalom nélkül ? és, miben fog állani ez a jutalom ? mindkét 
rész bebizonyítását elolvasva, nem maradt részünkre egyéb 
hátra, mint azt mondani : igen van örökélet, tehát tűrök, 
fáradozom szivesen, önmegadással e földön, hiszen Isten a 
jutalmam.* 

Röviden még annyit jegyzünk meg a mű irályáról s 
magáról a nyelvezetről, hogy az kellemesen folyékony, za-
matosan magyar, mi arról tanúskodik, hogy szerző nem ma 
irt először. Ajánljuk olvasóink becses figyelmébe e müvet, 
mert megvagyunk győződve, hogy tartalmát nem csekély 
haszonnal közölhetik hiveikkel is. 

49. Előfizetési felhivás. A magyar egyház heves harezok 
küszöbén áll. Máris oly napokat élünk, melyek az Apostol 
szerint — roszak. A vallási küzdelmek földalatti üregekből 
származnak. A szabadkőművesek másfél század alatt egé-
szen aláaknázták a talajt ; korunkban pedig elérkezettnek 
érzik az időt, hogy vakmerőleg napvilágra törjenek elé. A 
mi csak az egyház tanainak rontására, fegyelmének lazítá-
sára, jogainak megnyirbálására, s a klérus nemtelen megtá-
madására és nyilt üldözésére szemeink előtt naponkint törté-
nik : az csaknem mind a páholyok ülővasáról kerül felszinre. 

Jó idő óta foglalkozom a szabadkőművesség tanulmá-
nyozásával. Ismerem a római szent Szék Ítéletét felette. Mind 
az egyház rettenthetlen bajnokainak müveiből, mind a kő-
művesek könyveiből, folyóirataiból és lapjaiból teljesen meg-
győződtem azon tényleges igazságról, hogy a szabadkőmű-
vesség nem jótékony társulat, mint el szeretnék a testvérek 
hitetni, hanem istentelen, államveszélyes és társadalomelle-
nes szövetség. 

Erről mai napig némelyeket szerencsésen felvilágosít-
hattam. Azonban egyenesen felszólittatván többek által, je-
lenleg nem ugyan terjedelmes, de a tiszta látás és helyes 
Ítélet megszerezhetésére kimeritő, átalános felvilágosításom-
mal a nyilvánosság terére is lépni elhatároztam. 

Rövid idő alatt, legfeljebb f. évi junius hó végéig, ki-
kerül az egri nyomdából müvem ily czim alatt : „A szabad-
kőművesség." 

Az elegáns kiállitásu mü ára 1 forint lesz. 
Minthogy előfizetést nem nyitok, csak figyelmeztetni 

kivántam a tisztelendő növendékpap urakat, kiknek kis 
müvemben, mint a jövő athlétáinak, majdnem nélkülözhet-
len kézi könyvvel szolgálni sietek, hogy miután csak szeré-
nyebb számú példányban lát müvem világot, engemet meg-
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jelenése előtt okvetlenül tudósítani szíveskedjenek : körül-
belül hányan szeretnének rá szert tenni, — hogy részökre 
a kellő számú példányokat félre tehessem. 

Zirczen, május 1. 1873. Dr. Bartlia Tamás, hittanár. 
50. Badnai Farkas, n. várad-megyei 1. sz. áldozár elő-

fizetési felhívást bocsátott szét ily czimü műre: „Krisztus hét 
szava a keresztfán," nagyböjti beszédkör alakjában. Egy 
példány ára 1 frt . Gyűjtők hat példány után tiszteletpél-
dányt kapnak. A junius közepén megjelenendő munka tiszta 
jövedelme a nagyváradi koldusápoldáé. 

Az előfizetések Nagyváradra intézendök, szerzőhöz a 
püspöki lakba. 

VEGYESEK. 
= A néhai nmlgu Bartakovics Béla volt egri érsek s 

a t. ő exja után kiadott gyászjelentés következőleg hangzik : 
Az egri főkáptalan maga, az egri egyházmegyei papság és 
a kis-apponyi Bartakovics család nevében is mély fájdalom-
mal jelenti kegyelmes Főpásztorának, nagyméltóságú és fő-
tisztelendő kis-apponyi Bartakovics Béla urnák, az egri 
főegyház érsekének, pápai trónállónak, sz. István apostoli 
király jeles rendje nagykeresztes lovagjának, ő császári és 
királyi apostoli felsége val. belső titkos tanácsosának, Heves 
és Külső-Szolnok törv. egyesült vármegyék örökös főispán-
jának és a magyar tudományos Akadémia igazgató-tagj áriak, 
nyolczadik évre aranymisés áldozárnak, egy héti betegeske-
désből kifejlett végelgyengülésben, a haldoklók szentségei-
nek ajtatos felvétele után, folyó hó 30-án, éjjeli 11 órakor, 
életének 82, püspökségének 28, érseki működésének pedig 
23-ik évében történt váratlan gyászos kimultát. 

Benne valamint a haza kitűnő befolyású hű fiát és a 
magyar katholika egyház egyik szilárd oszlopát vesztette, 
ugy a tudomány és művészet áldozatkész pártfogóját, a 
szenvedő emberiség jótékony angyalát gyászolja, az összes 
egri megyei papság pedig legjobb atyját siratja. 

A dicsőült hült tetemei junius 2-án, délelőtti 11 órakor 
az érseki lak felső termében ünnepélyesen koporsóba tétet-
vén, 4-én, délelőtti 10 órakor beszenteltetnek, és az egri fő-
egyházban tartandó gyászmise után, végrendelete szerint, a 
Nyitramegye Alsó-Elefánt községében levő családi sírboltba 
átszállittatnak. 

A pásztorok fejedelme adja meg hosszas, buzgó apos-
toli fáradozásainak és kiapadhatlan jótékonyságának örök 
jutalmát! Egerben, 1873. május 31-én. 

— A külföldi lapokban is „rágalmazzák" az ókatholi-
kusokat. Igy egy franczia lapban a következő, nem épen 
szerfelett sikerült verseket olvassuk a volt Jáczint páterre : 

Loyson à front d'airain que rien n'altère, 
Donne avis, sans scrupule et sans contrainte, 
Que s'il signait jadis : père Hyacinthe 
Il signe désormais : Hyacinthe père 

mi körülbelül annyit tesz, hogy : az a vastagbőrü Loyson, 
a ki már mindenen túltette magát, legújabban minden geni-
rozás nélkül köztudomásra hozza, miszerint aláírását, mely 
eddig igy hangzott : Jáczint atya, ezzé változtatta: Jáczint 
a boldog papa. 

— Augsburgban május 22-én az ottani káptalannak 
nagyprépostja, halt meg, Allioli Joseph Ferencz. hittudor, a 
bajor sz.-Mihály- s az osztrák Ferencz-József-rendnek kö-
zépkeresztese, a bajor koronáról nevezett érdemrendnek, s a 
görög Megváltóreudnek birtokosa, a müncheni tudós társa-
ságnak s a belga régészeti társulatnak tagja. Született 1793. 

aug. 10-én Sulzbachban, pappá szenteltetett 1816. aug. 11 én. 
Több évig mint tanár működött, a müncheni egyetemnél és 
1838, tehát 35 év óta az augsburgi székesegyháznak nagy-
prépostja volt. Számos hittani iratai, nevezetesen a szent-
írásnak általa eszközölt német kiadása a hozzá tartozó se-
gédkönyvekkel a tudomáuyos világban maradandó emléket 
biztosítanak neki. 

— Bern kantonnak katholikusai egy Courrendlin mel-
lett tartott népgyűlésen Lachat püspöknek és a juravidéki 
papoknak letevése ellen tiltakoztak ; hasonlót tett Thur-
gau kantonnak katholikus egyháztanácsa is. A berni nagy-
tanácsban ennélfogva a juravidéki papok iránt interpellate 
tétetett, mire Jollysaint kormánytanácsos kijelentette, misze-
rint ezeknek letevése, melyre az államhatalom tökéletesen 
illetékes, Lachat püspök letevésének szükséges következmé-
nye, minthogy a papság solidárisnak nyilvánította magát a 
püspökkel. Aargau kantonnak nagytanácsa helybenhagyta 
az u. n. megyei értekezletnek Lachat püspök elleni határo-
zatait, s a polgári házasságot 104 szavazattal, 48 ellen, 
elfogadta. — Most már a solothurni kanton is egy Lutz-féle 
törvényt szerzett be magának. Május 22-kén alkottatott a 
kantoni nagytanács ülésében, szövege ime ez : „A ki nyilvá-
nosan az illetékes hatóságoknak rendeletei iránt engedet-
lenséget szít, 500 franknyi birságban vagy 3 havi börtön-
ben marasztaltatik el ; — a ki pedig ilyszerü rendeletek, 
vagy az állam intézvényei ellen a templomban felszólal, 300 
frankot fizet". Tehát sem a templomban, sem „nyilvánosan" ; 
otthon tehát, vagy a négy fal közt szabad ; —r ez is valami, 
s néha elég is ! Legjobb lesz, ha a kath. papoknak egyáltalán 
megtiltják még a beszélést is ! 

— Emiitettük lapunk 21-dik számában, hogy Szilézia, 
Hirschberg nevü városában a tulnyomólag protestáns lakos-
ság, régi szabadalmak alapján a katholikus plébánosnak vá-
lasztásába befolyván, egy hitehagyott papot, Haszlert, mün-
cheni „ókatholikus" segédlelkészt választott meg azzá. Ezen 
ügy azóta tovább fejlődött s jelenleg szerencsés megoldást 
nyert. A boroszlói herczegpüspök ugyanis, Haszlernek meg-
választatása ellen kijelenté, hogy azt a javadalomba beve-
zettetni nem engedi. Erre a hirschbergi, polgári község Ber-
linbe fellebbezte az ügyet, a cultusministerhez, ki azonban 
olyképen világositá fel a folyamodókat, hogy a püspök csak 
akkor köteles a patronusnak jelöltjét elfogadni, ha ninC3 
kánoni kifogása ellene ; sőt, hogy ő maga, a minister még 
akkor sem volna illetékes, ily ügyben, mint a szóban forgó, 
döntőleg nyilatkozni, ha a püspök kánoni ok nélkül tagadná 
meg a kijelölttől az investiturát ; mert akkor az ügy a fel-
sőbb egyházi forum elé tartozik. 

Ennélfogva a hirschbergi választók május 26-án oly 
papot választottak, kinek a püspök a törvényszerű investi-
turát minden kifogás nélkül megadhatta. 

— Biztos tudomásunk szerint a nagyváradi 1. sz. káp-
talan az egyházukhoz s főpásztorukhoz törhetlen ragaszko-
dással viseltető svajczi katholikus papság felsegélyezésére, 
Misiin kanonok-társuk utján 400 ftot küldött. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg : 175 ft. 60 kr., 3 db. cs. k. arany s 17 ft. 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

Ftdő Volny János, apát-kanonok ő Nga . . . 5 ft. 
Haszlinszky József, vinnai plébános : „az uj Izrael hős 

harczosainak, az üldözött svajczi papoknak" . . . 5 f t . 
Egyéb kegyeletes adakozások. 

Pannonhalmáról a szent-László-társulat számára 1 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



: Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

' szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

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

ők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 
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Pesten, junius 14. 4 8 . I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Jogi vélemény a jezsuitarendnek Ma-
gyarországbani fennállására vonatkozólag. — A szabad 
egyliáz és állam tana gyakorlatilag alkalmazva a szerzete-
sek kérdésében. — A S . Congregatio Concilii egy határozata 
a „missa pro populo" ügyében. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Jogi vélemény a jezsuitarendnek 
Magyarországbani fennállására vonatkozólag. 

Nagy-Szeben és Arad városa nemes községei 
a jezsuitarendnek Németországbóli kiűzetése alkal-
mával, a mult nyáron azon felszólítást intézték a 
megyei gyűlések és városi képviselőkhez, hogy 
csatlakoznának abbeli kérelmökhez, melynek értel-
mében az országgyűlést oly határozat hozatalára 
szólítják fel, mely a Németországból kiutasított 
rendtagoknak bevándorlását Ausztria-Magyaror-
szágba megtiltaná. Ámbár ezen petitiónak tár-
gya megszűnt azon körülménynél fogva, hogy az 
ausztria-magyarországi rend-tartománynak rendi 
főnöke 1872. szeptember l-jén kinyilatkoztatta, 
miszerint a német rendtartományhoz tartozó ta-
gok közül Ausztria-Magyarországba sem eddig 
be nem költözött egy sem, sem ezután beköltözni 
nem fog ; a tettes képviselők daczára ennek, mégis, 
nemcsak ezen petitiót támogatták, hanem a Magyar-
országban létező rendiházaknak törvényes létezé-
sét is kétségbe vonták, sőt a tettes testületek jogi 
bizottságának véleménye alapján még e rendházak 
létezése, s a rend birtokolhatási joga a magyar bi-
rodalomban törvénytelennek és semmisnek is nyil-
váníttatott. I ly jogi vélemény nyújtatott át f. é. 
januárhó 7-kén a pozsonyi közgyűlésnek egy kikül-
dött jogi bizottsága által, és az akkori tudósitások 
szerint egyhangúlag el is fogadtatott. 

Szabad kir. Pozsony városa tettes képviselő-
testülete jogi bizottságának ezen jogi véleménye-
zése azonban az érvényben levő magyar törvények-

nek téves idézésére támaszkodik. Az igazság köve-
teli tehát, hogy ennek ellenében oly jogi vélemé-
nyezés állíttassák, mely a magyar királyságban 
mai nap érvényben lévő jognak s tö; ényeknek he-
lyes ismeretén illetőleg idézésén alapuljon. 

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy az összes 
magyar törvényhozás értelmében, egyedül a ma-
gyar királyt illeti meg a jog, hogy a sz. szék által 
megerősített vallási testületeket befogadhassa és-
azoknak birtokjogot adományozhasson. Ezen jog. 
állandóan mindig az apostoli jelleg attribútumának 
tekintetett. E jog II. Sylvester „Legati nobilitatis 
tuae" bulláján nyugszik, s ennek alapján telepitette 
be sz. István a sz. Benedek rendét és III . Béla a 
zirczi rendet is Magyarországon. 

Épen ezen oknál fogva sem törvényhozásunk-
ban, sem más történelmi okmányainkban nem talál-
juk nyomát, hogy akár a megnevezett, akár az 
utánok következett királyok bármikor a magyar 
rendek beegyezését kérték volna valamely rendnek 
behozatalához, vagy hogy akár a szerzetek szüksé-
gesnek Ítélték volna az országgyűlési megerősitést 
— inarticulatiót — arra, hogy létezésük és birtokjo-
guk ezáltal biztosíttassák. Ha tehát egyes rendek be-
hozataluk megerősitéseért mégis az országgyűléshez 
folyamodtak, ugy ezen inarticulatio nem volt szük-
séges és épenséggel nem akként magyarázandó, 
mintha ez az ő létezhetésüknek és birtoklási joguk-
nak, a magyar országgyűlés által követelt feltétele 
leendett. Ezt az országgyűlés maga is elismerte. 
Midőn t. i. 1715-ben több rendnek inarticulatiója 
végett megkerestetett, a 102-ik tvczikkben határo-
zottan kinyilatkoztatta, hogy a király teljhatal-
mánál fogva fel van jogosítva egyházi rendeket 
behozni, hasonlólag az 1723. évi 26-ik tvcz. is. Igy 
a benczések és zircziek létezése és birtoklási joga is 
minden kétségen felőli, habár azok soha, semmiféle 
inarticulatio által meg nem erősittettek. 
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Midőn I. Ferdinánd, II . Rudolf, II. Mátyás a 
jezsuitákat Magyarországba behozták, egyedül ap. 
jogaikra támaszkodtak, anélkül, hogy az ország-
gyűlés beegyezését kinyerték volna. Minthogy pe-
dig ezen királyi teljhatalom ellenében néhányszor 
azon inditvány tétetett, hogy a jezsuiták az or-
szágból kiutasittassanak, hogy ily óhajtások egy-
szer mindenkorra törvényteleneknek nyilváníttas-
sanak, azért a rend az 1687-iki 20-ik tvcz. által, 
mint az országban jogosan létező, törvénysze-
ritleg is megerősittetett. Emellett azonban az or-
szággyülés határozottan megjegyzi, hogy a királyi 
behozatalnak nincsen szüksége az országgyűlés 
megerősitésére. Az inarticulatio ugyanis követke-
zőleg hangzik : „ Ut amodo inposterum Religio Socie-
tatis Jesu nomine collectivo sumpta, cum ad dementem 
Suae Maiestatis Sacratissimae Resolutionem, tum supe-
rinde coram inclytis Stalibus et Ordinibus factam demis-
sam instantiam, in hoc Regnum Hungáriáé et partes 
eidem annexas, pro recepta et stabilita habeatur ; unani-
miter sancitum est". 

Ezen egyhangú megerősitése a jézustársaság 
törvényes lételének Magyarországban, szükségké-
pen magában foglalja birtoklási jogának megerősí-
tését is, melyet a király neki, behozatala alkalmá-
val egyúttal adott. Ezt bizonyítja czáfolhatlanul 
az 1715-ki, 73-dik tvcz. I. §., mert ez idézett tvcz. 
által a jezsuitáknak, törvényes birtokuk alapján, 
egyúttal Magyarországban hely és szavazási jog is 
adatik az országgyűlésen : „statutum praeterea est, 
ut mentionati Patres societatis Jesu, veluti articula-
riter jam dudum recepti ; et per Suam Sacratissimam 
Maiestatem ad hanc etiam Regni Dietam Regalibus 
invitati, sessionem cum voto, inter status et ordi-
nes, qua bonorum ad Abbatias et Praeposituras 
pertinentium actuales Possessores nomine collectivo 
duo nativi tantum, iique usque ad tempus duntaxat 
possessionis ejusmodi beneficiorum ad sessionem 
admittantur". 

A jezsuitarend tehát nem csak az apostoli ki-
rály teljhatalma által áll fenn törvényesen Ma-
gyarországban, hanem a rendek egyhangú megerő-
sitése által is országgyűlésen, és pedig oly módon, 
hogy azt létezésének e kettős jogalapján a birtok-
szerzés és a birtoklási jog is megilleti. *) Mind az 
apostoli király teljhatalma, egyházi rendeket Ma-

*) Az 1647. XVII. és 1705. XVI. tcz. szerint a világi 
javak szerzése ö Felsége beleegyeztéhez volt kötve ; a bolt 
kézrőli törvény tebát a concordatum idejéig fenállott Ma-
gyarországban. 

gyarországba behozhatni, mind az idézett tvcz., 
mely által az országgyűlés a jézustársaságot meg-
erősítette, még most is teljes törvényerővel bir. 
Mert sem az apostoli király teljhatalma meg nem 
szoríttatott valamely törvény által, sem az 1687-ki 
20-ik tvcz. meg nem semmisittetett valamely ké-
sőbbi tvcz. által. 

A tettes pozsonyi község jogi bizottságának 
véleménye azt állítja, hogy az idézett tvczikkek az 
1608. és 1647-ik, tvczikkeknek, 1790/1-ben történt 
redintegratiója által, mint időközben esők, önma-
goktól elesnek és nem birnak többé törvényerővel. 
De aki a magyar törvényeket ismeri, azelőtt ezen 
állítás teljesen alaptalan és téves. Mert az 1790/1-ki 
törvényczikkek egy szóval sem érintik a jezsuitá-
kat, és igy az 1687-ik évi 20-ik, valamint az 
1715-ik évi, 73-ik tvczikket törvény erejétől meg 
nem foszthatták. 

Ami továbbá az 1608. és 1647-ik évi törvény-
czikkek redintegratióját illeti, ez egy betűvel sem 
érinti a jezsuita rendet. Mert az 1790/1-ki törvény-
czikkek nem egyszerűen és szószerint redintegrál-
ják az 1608. és 1647-ik évi törv. czikkeket, hanem 
a 26-ik tvczikkben De negotio religionis 17. §§-ban 
mindaz világosan előszámláltatik, ami az 1608. és 
1647-ik évekből az ágostai és helvét hitvallásnak 
részére, istentiszteletükre és iskolaikra vonatkozó-
lag újból megerősíttetik. Az 1608. és 1647-ik évi 
tvczikkekből nem vétetett át több az 1790/1-ki 
tvczikkekbe, következőleg nem szabad azokba töb-
bet betudni, vagy azokból többet következtetni, 
mint a mit az országgyűlés tárgyalt és elhatározott. 

A tettes pozsonyi képviselőtestület jogi bizott-
ságának véleményezése továbbá azt állitja, hogy az 
1715-ik évi 102. tvcz. megtiltja a jezsuiták létezé-
sét és birtokjogát. Hogy ezen állítás alaptalan, bi-
zonyítja azon körülmény is, hogy a jezsuitarend 
ugyanazon 1715-ik évi 73-ik tvcz. által apátsági és 
prépostsági birtokjavainak törvényszerű birtoklása 
alapján, az országgyűlésen hely és szavazati jogot 
nyert ; következésképen az országgyűlés épen ellen-
kezőjét erősitette meg annak, amit a jogi bizottság 
állit. A jogi bizottság állitásának tarthatatlansága 
még hatalmasabban bizonyítható be magának a 
tvczikknek szavaiból. Mert az országgyűlés határo-
zottan állitja, hogy azon rendeknek, kik az inarti-
culatiót kérték, a törvényes létezhetés végett erre 
nem volt szükségök, mert erre elegendő a királyi 
behozatal. „Tametsi aliunde authoritate regia intro-
duci et stabiliri possent." 



3 7 9 

De az idézett tvcz. 3-ik §-a sem tartalmaz sem-
mit, mire a jogi bizottság jogi véleményezése tá-
maszkodhatnék; mert ez csak azt mondja, hogy: a 
jövőben szükség és ő kir. Felsége kegyelmes be-
egyezése nélkül semmi vallási rend be ne hozas-
sék. Amodo antem imposterum Collegia et Claustra 
quorumvis Religiosorum sine necessitate Reipubli-
cae et benigno Regiae Majestatis assensu non ange-
buntur. 

Az országgyűlés,az 1715-ik évil6-ik tvczikk-
ben, mely által az 1647-ik évi 17-dik tvcz. ponto-
sabb megtartását ajánlja, mindazonáltal a fel-
ségnek kivételés engedélyadási jogát is emliti s 
elismeri, midőn azt mondja, hogy ez azon eset-
ben történjék, ha a király ő Felsége kivételes ese-
tekben fel nem mentene. Amodo vero deinceps art. 
17. 1647. tamquam hic loci renovatus observetur 
exactius, nisi Sacra Regia Maiestas in specialibus 
casibus (salvis tamen iuribus alienis) eatenus di-
spensaret. 

Ha ily felmentvényre ezen tvczikktől csak-
ugyan szükség lett volna, midőn 1853-ban ajezsui-
ták Magyarországba ismét behozattak, a mire a 
fentebb idézett tvczikkeknél fogva azonban szük-
ség nem volt, ugy az király ő Felségének 1852. 
decz. 15-ki legfelsőbb elhatározása által megada-
tott, mely által a jezsuiták Magyarországba és név-
leg Pozsonyba, a polgárság ismételt óhajtása foly-
tán, és Scitovszky János bibornok primás kérel-
mére az 1854-ik évi nov. 20-iki határozat által a 
rend előbbi házába és templomába bevezetettek. 

A tettes pozsonyi képviselőtestület jogi bizott-
ságának véleményezése abból is következtet a je-
zsuiták törvénytelen létezése és birtokjoga ellen, 
mert mióta VII. Pius által visszaállíttattak, 1814 
— 1848-ig sem az országgyűlésre meg nem hivat-
tak, sem az országban meg nem türettek. A jogbi-
zottság ezen okoskodással tetemes anachronismust 
követ el, de egyszersmind nagyon nyomós bizonyí-
tékot is szolgáltat saját maga ellen ; mert hiszen 
jogi véleményezésében azt állítja, hogy a jezsuita 
rend, 1773-ban történt feloszlatása és 1814-ben 
történt visszaállítása óta Magyarországba csak 
1853-ban hozatott ismét vissza. Mikép lehet vala-
kit, aki nem létezik az országgyűlésre megliivni és 
az országban tűrni, vagy nem tűrni ? A jogi bizott-
ság bizonyítéka eszerint mind a létező törvények 
erejénél, mind saját állításainál és hamis idézetei-
nél fogva semmivé lesz. 

Midőn a jézustársaság 1773-ban feloszlatta-

to t t , természetes következménye ennek az volt, 
hogy Magyarországon is megszűnt. Mária Terézia 
császár- és királyné azon rendeleteiben, melyek a 
jezsuiták feloszlatására és birtokaik feletti rendel-
kezésre vonatkoznak, kizárólag a pápa feloszlatási 
rendeletére hivatkozik. „Instituto Societatis Jesu per 
Sedem Apostolicam universaliter adeoque in prae-
alto quoque Regno nostro Hungáriáé sublato et 
suppresso existente" 1773. febr. 13. Wallaszky 
Conspectus reipublicae literariae in Hungaria, 460 
p. A magyar törvények és alkotmány általános 
jogelvei szerint a király egyszerű rendelete egy 
törvényczikket sem foszthat meg erejétől, ezt csak 
a király és országgyűlés összműködése eszközölheti. 
Minthogy ennek következtében Mária Terézia ki-
rálynőnek a jezsuitarendet Magyarországban fel-
oszlató rendelete által az 1687. 20-ik tv. cz. tör-
vényerejét el nem vesztette, ebből e két kérdés kö-
vetkezik : váljon behozhatta-e a magyar király a 
jézustársaságot ismét Magyarországba, miután azt 
VII. Pius visszaállította ; és miután e behozatal 
megtörtént, váljon törvényszerű-e ez, daczára an-
nak, hogy az országgyűlés beegyezése nélkül tör-
tént? E kérdésekre az érvényes magyar törvé-
nyek értelmében minden habozás nélkül igenlöleg 
kell válaszolni, mivel, amint bebizonyittatott, az 
apostoli magyar király teljhatalmának attribútu-
mához tai'tozik azon jog is, egyházi rendeket be-
hozni, vagy ismét visszaállítani. 

Talán azt lehetne ellenvetni, hogy midőn a 
jezsuitarend 1853-ban Magyarországba ismét visz-
szahozatott, a király nem volt törvényszerű birto-
kában a királyi hatalomnak. Azonban eltekintve 
attól, hogy az 1867-i kiegyezés mindazon tényeket 
törvényes erejükben fentartotta, melyek az 1849 — 
1867-ig Magyarországban is érvényben levő törvé-
nyek szerint hajtattak végre, általánosan elismert 
jogelv, hogy : a koronázás a király minden előbbi té-
nyeinek, melyek a magyar törvényekkel ellentétben nin-
csenek, utólagosan törvényerőt kölcsönöz. Valamint sen-
kinek nem jut eszébe, hogy a püspökök kineve-
zését (1849 — 1867), vagy a zágrábi érsekség felál-
lítását, vagy az ezen időközben hozott jogvégzése-
ket semmiseknek nyilvánitsa: épen ugy nem lehet 
a jézustársaság isméti behozatalát megtámadni, 
mert ezen tény az apostoli királynak épen azon 
törvényes teljhatalmából foly, mint az előbbiek és 
épen ugy nincsen ellentétben az érvényben lévő 
törvényekkel, mint az előbbiek. 

Azt is lehetne ellenvetni, hogy miután a jézus-
48* 



3 8 0 

társaságot XIY. Kelemen feloszlatta, ennek követ-
keztében mindazon határozatok is megszüntekül 
tekintendők, melyek egyes országokban a rend ja-
vának érdekében hozattak. 

Ha azonban a pápai feloszlatás által minden 
egyes hatáx-ozatok érvénye megszűnt : ugy logikai-
lag természetesen következik, hogy a pápai vissza-
állítás következtében mindez egyes határozatok 
jogi erejüket ismét visszanyerték. Midőn VII. Pius 
az egyes udvarok által XIV. Kelementől kierő-
szakolt brevét visszavonta, egyúttal megszüntette 
annak minden következményét is. XIV. Kelemen 
Ítéletet hozott, VII. Pius azt mint alaptalant vissza-
vonta. Önmagától értetik tehát, hogy a visszavont 
ítéletnek jogi következményei is visszavontaknak 
tekintendők. 

Ha továbbá XIV. Kelemen pápa feloszlató 
Ítéletének azon erőt akarjuk tulajdonitani, hogy 
az a magyar törvényeket — és különösen az 
1687-ik évi 20-ik tv. cz.-et érvényességétől meg-
fosztotta: ugy valóságos esztelenség lenne VII. 
Pius jogszerű visszaállitási Ítéletétől azon erőt 
megtagadni, hogy az a magyar törvényeknek, és 
különösen az 1687-ik évi 20-ik tv. cz.-nek a maga 
érvényét ismét viszaadta. 

Ha az 1687-ik 20-ik tv. cz. és a jezsuiták 
létezésének, nem különben birtoklásának joga 
Magyarországban azért tekintetnék felfüggesztett-
nek ; mivel a jézustársaság egy ideig nem létezett, 
ugy viszont be kell vallani, hogy az idézett törvény 
jogi erejét és a jézustársaság létezési és birtoklási 
jogát is visszanyerte az által, mivel a jézustársaság 
ismét fenáll. Cessante causa, cessât eífectus. 

A jézustársaságnak törvényes létezése és bir-
toklása ellen tehát Magyarországban semmit sem 
lehet felhozni, hanem miután az ő Felségének az 
ap. királynak legfelsőbb elhatározása által az or-
szágba ismét behozatott, valamint az apostoli király 
jogai és az 1687. 20-ik tv. cz., ugy a királyi igaz-
ságosság és a magyar alkotmány védelme alatt 
létezik és áll. 

A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
(Folytatás.) 

Ám tessék is kimagyarázni ama naiv uraknak, kik a 
szerzetesek eltörültetésében nem látnak merényt az egyház 
ellen, hogyan lehet a kezet elvágni, anélkül, hogy az egész 
test ne szenvedjen ? hogyan lehet az egyház intézményeit 
szétrombolni, küzdő seregét szélnek ereszteni mint a poly-
vát, anélkül, hogy az egyház vitális kérdéseiben meg ne 

sértessék ? Miként nincs illetve az egyház szabadsága, mi-
dőn a Jézus által kijelölt tökélyuton haladni meggátolják ? 

Egy-két bornirt legényt kivéve az olasz parlament 
tagjai erre nézve tisztában voltak. Tessék végig hallgatni 
minden árnyalatát, bármelyik oldal padjairól, és az egyház 
és status körüli kérdést fogjuk hallani : Visconti Venosta a 
tagadhatatlanul legmagasabban álló szónok, és legrókább 
diplomata, megjegyzendő, hogy nagyobb szabású egyéneket 
a legphilitalianóbb sem találna közöttük, szinte igy fogja fel 
a beszédek sodrát, melyek jobb,-s balfelül e zavaros mederbe 
ömlenek : „A legmagasabb fejtélyek lőnek előállitva, és egész 
terjedelmében tárgyaltatott az egyház és állam közötti vi-
szony nagy kérdése", mondja. Valóban nagy tudatlanság is 
kellene az ellenkezőhöz, midőn a tiltakozó pápa, a világ 
püspökei és hivei állnak szemben. 

Gondolhatni, — ab invisis — hogy mily épületes be-
szédeket kellett e szegény falaknak visszaverniük, midőn 
418 tagból álló synedrionból csak 3 tag mert ellenszavaza-
tot adni s ezek közül is csak Toscanelli és a még correctebb 
Bartolucci mert védőleg és tiltakozólag felszólalni, a többi 
pedig, kivált a szélsők, freneticus, dühvel, és az utcza sará-
val sem átallottak előállni. (Hja ! a Duna mentén is ilyen a 
parlamenti lovagiasság : védteleneket meggyalázni a salvus 
conductus árnya alatt ;) — ugy hogy Biancheri elnöknek is 
megkellett sokalnia ; majd mások a centrum és jobb oldalról 
a Celsusok és Porpkiriusok szerepében jeleskedtek ; a szélső 
jobb liberális katholikusai pedig jobbra és balra is pilatus-
kodtak az elitélt egyház rovására. Majd alább lesz módunk 
látni őket. 

Ritkán volt az igazságtól böjtösebb egy-egy gyüleke-
zett, mint ép ezen szélmalomban, ritkábban őröltek le na-
gyobb cynismussal több vádat az egyházra, mint épen itt. 
Semmi ! csak ra j ta! haec est bora vestra et potestas tenebra-
rum. — Sed non erant convenientia testimonia. Sokat, sokfé-
lét összehordtak, mivel a szerzeteseket vádolhatni vélték. A 
7-es bizottmány nagyon is beismeri a múltban érdemeiket : 
persze nevetséges is volna, ha a napot akarnák letagadni az 
égről ; mégis most el akarják törülni, és minden áron ; és 
mért '? mert ma nem alkalmasak többé ; Pisanelli szerint a 
civilisatio, a szabadság és emberiség elleni bűnnek állittatván 
elő. Ügyvéd urak ! de ezt megítélni meghaladja az önök ille-
tőségét. Che ti importa ? Mí köze önnek hozzá ? felelnék önök 
is, ha valaki szobájukat szétdúlni jönne azért, mert nincs 
kedve szerint bútorozva : hja szabad egyház a szabad 
államban ! 

Mások a nemzeti szabadság, a népsouverainitás nevé-
ben, „noi siamo venuti a Roma in forza di un diritto" (mi Ró-
mába egy jog erejével jöttünk), és ezen joggal akarják eltö-
rülni a „reactio fészkeit". It t aztán hálás tér volt a Szokoly-
féle,Pápák bünei'-re, a ,sötét papi fondorlatok'-ra, a kimerít-
hetetlen jezsuitagyalázsásokra, kikről elegendő roszat nem 
leket mondani, — Zanardelli szerint — kik Mancini sze-
rint fekete internazionalisták, kiket még a polgári jogok-
tól is meg kell fosztani Nicotera sat. szerint, é3 igy tovább. 
Szóval ők a nemzeti szabadság — szép szabadság ! — nevé-
ben — (melylyel csak előre lehet haladni, Ferracci szerint) 
vallják Kaifás ama tételét : melius est, ut unus moriatur 
pro gente, quam ut tota gens pereat. És nem látják be, e 



3 8 1 

szabadsághősök, hogy Maraték ép ezen elv szerint guilloti-
noztak ? — Hja szegény nemünk ! beh kevéssé fogékony a 
tanulságra ! — Hogy látnák be, midőn ők emelt fővel épen 
a jog nevében vélnek cselekedni. Az állam mindenhatóságá-
nak jogával. 

Percussi sunt amentia et coecitate ; amaz ördögileg 
fondor, és emberileg jóhangzatu tétel: „Szabad egyház a 
szabad államban" adja ez iszonyú tömkeleghez a vezérfo-
nalat ; ezen elv gonoszságában rejlik a baj kulcsa. Ezen 
elvben aztán mindnyájan összejönnek, csak a határra van 
eltérés. Ezen elv villámlata és schlagwort-szerü catói dör-
gése adott nekem is irányt, midőn e beszéd-rengetegben .el-
tévedtem s a fától nem láttam az erdőt. 

A fentemiitett Toscanelli ép e szempontból taglalja a 
beszédeket, és mint egy Gamáliel mond ellent eme politi-
kai eretnekségnek, kinyilatkoztatván, hogy az a christianis-
mus és a modern állam közti harcz jelszava : „Ez hát — 
úgymond — ama szabadság, melyet önök az egyháznak 
adnak ? ez az önök szabad egyháza a szabad államban ? Az 
igazságügyéi- ur sem kétkedett kifejezni, — úgymond — 
hogy mindez a szabad egyház és szabad állam elméletével 
áll összhangzásban. Mentsen meg Jézus az ilynemű szabad-
ságtól" ! (nevetés) . . . 

„Tehát önök e tétellel harezot üzennek a katholikus 
egyháznak ?" 

„Hoszasabban igyekeztem önöknek megvilágitani — 
mondja végül — ama károkat, mely az egyház és az állani 
eme tusájából származnak, és a legfájdalmasabban látom, 
hogy önök ezt a harezot megörökiteni igyekeznek." 

A vita folyama alatt a japani küldöttség is a karza-
ton volt, és minthogy uralkodójok azért küldte őket a nagy-
hirü Európába, hogy egyet mást tanulmányozzanak, kétség-
kívül a magyarázó olasz consultól, — ki egy tengerész 
tiszttel volt ciceronejuk megkérdezhették ; váljon miért tü-
zelnek azok az urak ott oly nagyon ? Ugyancsak meglehe-
tett ő consulsága akadva, midőn előadta, hogy ez a hit szol-
gái ellen vagyon, és midőn ők okát kérdezték : ugyancsak 
hatolhatott a mint a szerzetesek a világ szemetjének kelle 
festenie : hm ! gondolhatták ők, az üldözést mi is megtudjuk 
tenni ; ámde okát jobban tudjuk mint önök. Hogy oly hiába-
való emberek volnának, azt mi ellenkezőleg tapasztaltuk ; a 
ki fegyver nélkül tud hóditani és fegyver nélkül is rettent-
hetetlenül tud meghalni : az Uraim, különb embernek látszik 
előttem annál, ki csak beszélni tud ellenök idehaza, a ké-
nyelmes pamlagon. 

Valóban mi különbség is van a japani pogány és a 
modern pogány állam felfogása közt ? Csak az, hogy ott 
nem ismerik és azért üldözik az egyházat, itt pedig félreis-
merve ; ott be nem akarják bocsátani, itt pedig száműzik, 
ott nyilt parancs értelmében, itt szép czim alatt : szabad 
egyház a szabad államban jogezime alatt akarják kiirtani. 

(Folyt, köv.) 

A S. Congregatio Concilii egy határozata 
a „missa pro popu lo" ügyében. 

A következő kérdésekre : 
1. An parochus die festő a sua paroecia absens satisfa-

ciat suae obligationi missam celebrando pro populo in loco 

ubi degit, seu potius teneatur substituere alium qui missam 
pro populo dicat in propria ecclesia ? 

Et quatenus negative ad secundam partem. 
2. An teneatur missam applicare pro populo in loco ubi 

degit, seu potius ad parochiam rediens teneatur applicare in 
propria ecclesia ? 

3. An parochus morbi causa legitime impeditus ne mis-
sam celebret, teneatur post recuperatam sanitatem tot missas 
applicare pro populo, quot durante morbo omisit, sive in 
casu quo nec per sö nec per alium celebrare poterat sine 
gravi incommodo, sive in casu quo poterat per alium, sed ex 
aliquo vano timore vel negligentia non curavit vel non obti-
nuit, ut alius pro se celebraret ;" 

a Congregatio következőleg felelt : 
Parochum die festő a sua pai-oecia legitime absentem 

satisfacere suae obligationi missam applicando pro populo 
suo in loco ubi degit, dummodo ad necessariam populi com-
moditatem alius sacerdos in ecclesia parochiali celebret et 
verbum Dei explicet. 

Parochum vero utcumque legitime impeditum, ne mis-
sam celebret, teneri earn die festő per alium celebrari et ap-
plicari facere pro populo in ecclesia parochiali : quod si ita 
factum non fuerit, quamprimum poterit, missam pro populo 
applicare debere. (De dato 14. dec. 1872.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 14. E r e d e t i f e l f o g á s . A ,Pesti 

Napló' nagyon zokon veszi az erdélyi katholikusoktól, hogy 
idegenkedéssel viseltetnek az országgyűlési tanácskozások 
iránt, s hogy az egyház vagyonát ennek közbenjárása nél-
kül akarják visszanyerni a kormánytól, pedig hát nincsen 
ott mitől félni, hol, mint nálunk is, oly kíméletes az ország-
gyűlés a hitfelekezetek iránt és conservativ elemekkel van 
saturálva ; legújabban is ugy alakitá az országgyűlés a kath. 
alapítványok ügyében kiküldött bizottságot, hogy abban 
azon irány lesz többségben, melyet gróf Apponyi és Paczolay 
képviselnek. 

De mindez, mint mondja, a kath. ügyek és nevezetesen 
az autonomia szervezésében mellékes dolog ; itt elvi kérdés-
ről van szó és mi ezen elvi kérdés ? — : „Az állam és egy-
ház közötti viszony szabályozása, az állam és egyház elvá-
lasztása." S váljon ki képviseli az államot? Szerintünk, 
mondja a ,N.' az országgyűlés, s hogy némely urak az egy-
ház és állam elválasztását ugy képzelik, hogy ehhez az 
egyik félnek, az államnak szava se legyen, az mindenesetre 
„eredeti felfogás." Ennek következtében a ,N.' tévesnek nyi-
latkoztatja azon nézetet, mintha a törvényhozásnak nem 
lenne joga beleszólni az autonómiai szervezet megállapí-
tásába. 

Mellőzzük jelenleg annak szellőztetését, mennyiben van 
és mennyiben nincsen joga az államnak, beleszólni az au-
tonómiai szervezet megállapításába, ámbár igen nagy ked-
vünk lenne azt kérdezni, mennyiben folyt be az országgyű-
lés a protestáns autonomiai szervezetbe, azon általánosság-
ban kifejezett engedményeken kivül, melyeket a protestán-
sok a békekötések utján nyertek, és nagyon is kiváncsiak 
lennénk hallani a ,N.' ebbeli válaszát : váljon alkotmány-
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szerűnek tartja-e a protestánsok autonómiáját, daczára an-
nak, kogy abba az országgyűlésnek nem volt olyforma be-
leszólása, mint azt nálunk óhajtja. De ezt most mellőzzük, 
jelenleg inkább a ,N.'-nak azon „eredeti felfogásával" fog-
lalkozunk, mikép szokta ő, liberális társaival egyetemben 
időkőzönkint a tényezőket felfogni, midőn az egyháznak az 
államtóli elválasztásáról szól ; reméljük, kogy felfogásunk 
az ő felfogásáról legalább is lesz oly ,eredeti,' minőnek a 
katholikusokét tartja. 

Téves a ,N.' felfogása, habár nem „eredeti" is e tekin-
tetben, mintha mi az egyháznak az államtóli elválasztását 
ugy fognók fel, hogy ahhoz az egyik félnek, az államnak 
szava se legyen. Téves azért, mert mi ezen elválasztást se-
hogy sem fogjuk fel, sem ugy, t. i., hogy csak az egyház 
beszéljen és tegyen, az állam pedig hallgasson, sem megfor-
dítva, ugy, hogy erre mindkettő működjék közre. Mi az 
egyház elválasztását az államtól természetellenes törekvés-
nek tartván, tagadjuk, hogy ahhoz akár az egyháznak, akár 
az államnak joga lenne, mert e két hatalom sem együttvéve 
sem különválva nincsen feljogosítva arra, hogy az Isten ál-
tal alkotott rendet felforgassa. Mi tehát nem vagyunk igaz-
ságtalanok e kérdésben az állam iránt még akkor sem, ha 
azt követeljük, hogy hallgasson, mert az egyház ugyanezt 
teszi, s igy nincs mit panaszkodni, mintha mi „eredeti felfo-
gás"-sal birnánk az egyház és állam elválasztása kérdésé-
ben, ki akarván zárni az államot. 

Egészen máskép áll a dolog a liberális párt részéről. 
O beszél és tesz e kérdésben, még pedig miképen beszél és 
miképen tesz ! A liberális párt credójának tudvalevőleg fő-
czikkelyét képezi a kérdéses elválasztás, mely alatt nem ért 
mást, mint a vallás befolyásának tökéletes kizáratását a 
törvényhozásból és a kormányzásból. A liberális párt folyton 
lármázott mindaddig, mig csak az elv ki nem mondatott és 
ma már hűséges következetességgel leszorítja a vallást min-
den oly térről, hol eddig befolyással bírt ; ugy született meg 
a felekezetnélküli állam, mit érthetőbben ugy szoktunk 
kifejezni, hogy — hitetlen állam. 

Teljes processusában van ezen elválasztás, de megkér-
dezte-e valaha az állam az egyházat, hogy mit szól hozzá ? 
Hogy engedte-e csak szóhoz is jutni az egyházat, azon másik 
felet, melyről a ,N.' is elismeri, hogy tényezőként kellene 
az elválasztásnál szerepelnie. Nem ! Nem hajtotta-e keresztül 
az állam mindazon, az egyházra nézve sérelmes és igazság-
talan törvényeket az országgyűlésen anélkül, hogy ezek fe-
lett a másik elismert tényezővel tanácskozott volna ? Igen ! 
Egy egész sereg vallási törvényt alkotott már az országgyű-
lés, melyeknek létrehozási módozata a liberális páftnak na-
gyon is „eredeti felfogásáról" tanúskodik, ha tekintetbe 
veszszük, hogy állítólag az egyházat is jogosítottnak tartja a 
felszólalásra. Együgyüségnek, vagy minek tartsuk tehát a 
,N.' feljajdulását, midőn nekünk akkor tart predilcácziót az 
elválasztás két tényezője felől, midőn az állam, illetőleg a 
liberális párt tényleg egyoldalulag, az egyházat meg sem 
kérdezve jár el, kitezikkelyeinek valósításában. Mi ellene va-
gyunk az elválasztásnak, annak érdekében soha sem szóla-
lunk fel, nem is kérdeznek a liberálisok, pedig mindig lár-
máznak, és mégis mi vagyunk azok, kik azt akarják, hogy 
az államnak szava se legyen az elválasztásnál, minő logica ez ? 

Még „eredetibbnek" tűnik fel ezen felfogás az ellen-
tétből. Ott hol az egyház szellemi javairól volt szó, a libera-
lismus szóba sem állott az egyházzal, önmaga telj hatalmilag 
rendelkezett az egyház legszentebb ügyei felett : — most, 
hogy az erdélyi katholikusok egyházmegyéjük jogos anyagi 
javait visszakövetelik, már e követelés is rángatózásba hozza 
idegeit. 0 saját tekintélyével, önkényüleg tépi szét a kötelé-
ket, mely az egyházhoz fűzi, tisztán vallási ügyeinkben fel-
tétlen rendelkezési jogot tulajdonit magának, de ha mi, az 
egyedül bennünket illető pénzünket tőle kérjük, ugy azzal 
áll elő, hogy itt az egyház és állam elválasztásáról van szó, 
már pedik ő ennél az ügynél az egyik tényező, neki is van 
szava a dologhoz. Szellemi javainknál nekünk semmi sza-
vunk nem volt, az anyaginál pedig csak a liberális államnak 
van szava, nemde „eredeti felfogás" ez ? ! ,Eredeti' különösen 
akkor, ha tekintetbe veszszük, hogy a ,N.' mint liberális or-
gánum az egyházat is egyik tényezőnek tartja az elválasz-
tásnál, an^nt látszik azonban csak elvben, mert gyakorlat-
ban az államnak itt is maga felé hajlik a keze. Ne jajgasson 
tehát a ,N.', mintha mi igazságtalanok lennénk az állam 
iránt ; ha van igazságtalanság, amint csakugyan van, ugy 
azt a liberális állam követi el az egyházzal, nem pedig meg-
fordítva, mert nem az egyház, hanem az állam határoz az 
egyháznak ugy szellemi, mint anyagi javai felett, uti fi-
gura docet. 

Alsó-Sze meréd, Mária-hó végén. Egyre füleimben 
hangzanak Damas gróf eme szavai, melyeket e hó elején ő 
szentségéhez intézett: „Maria auxilium Christianorum szerzé 
meg a diadalt hű szolgájának, V. Piusnak ; Maria imma-
culata sem fogja elhagyni az ő buzgó tisztelőjét IX. Piust." 

Igen, a „Keresztények Segítsége" nem fogja elhagyni 
az ő buzgó tisztelőjét IX. Piust, nem az egé^z egyházat . . . 
Am, ha diadalt óhajtunk, a harcztól se vonakodjunk. — Ime ! 
az ellenfél zászlója fennen lobog, s naponkint tömörebb csa-
patokban sorakoznak az újkor pogáuyai és eretnekei „ad-
versus Christum ejus". Ne nézzük tétlenül az ellenfél elő-
nyomulását, hanem sorakozva mi is a mi zászlónk, Krisztus 
keresztje alá, bátran induljunk s „praeliemur praelia Domi-
ni", „ut gentes paganorum et haereticorum, quae in sua fe-
ritate et fraude contídunt, dextera potentiae Domini conte-
rantur". A harczbau nem leszünk magunk. Velünk lesz 
maga Az, ki meggyőzte a világot, s velünk az is, ki ő vele 
és ő általa megtörte a kigyó fejét : Maria auxihum Christia-
norum, Maria Immaculata ! 

„Saeviant portae 
Licet inferorum, 

Hostis antiquus 
Fremat, et minaces 

Ut Deo sacrum 
Populetur agmen, 
Suscitet iras : 

Nil truces possunt 
Furiae nocere 

Mentibus castis, 
Prece quas vocata 

Annuens Virgo 
Fovet, et superno 
Iiobore firmát". 

Nyujtsuk jobbunkat a segélyért kiáltóknak. Ime svaj-
czi paptársaink már a küzdtéren állanak ; siessünk imáink-
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kai és filléreinkkel az ő segedelmükre. Ma nekem, kolnap 
neked. „Ecce mitto vos siciit agnos inter lupos !" „Si me 
persecuti sunt, et vos persequentur". Ha üldözött társainkat 
segitjük, minmagunkat védelmezzük. Katholikusok, papok 
vagyunk ; hogy nézhetnők tehát részvét nélkül hitrokonain-
kat, paptársainkat ? „Emlékezzetek meg a foglyokról, mint-
ha ti is velők együtt foglyok volnátok, és a fáradozókról, 
mint ti is még testben lakók" (Zsid. 13, 3.). Minden fillér, 
melyet az üldözötteknek nyujtandunk, tiltakozás lesz a 
nyers erő ellen, melylyel a sátán Isten országát elnyomni 
törekszik. Ha többre nincs alkalmunk, legalább igy tilta-
kozzunk. Ki az igazság harczosait segiti, maga is az igaz-
ságért harezol. Svajczi üldözött paptársainknak e sorok kí-
séretében küldök 20 francot. Fábián János. 

lióma. A r e n d i f ő n ö k ö k s p r o k u r a t o r o k -
n a k t i l t a k o z á s a a z e l n y o m á s i t ö r v é n y j a v a s -
l a t e l l e n . „Az olasz királyságnak képviselőháza május 
6-kától kezdve, egészen 26-káig egy törvényjavaslat felett 
tanácskozott, melynek értelmében azon törvények, melyek 
a szerzetes rendekre, s az egyházi, erkölcsi személyek javai-
nak kisajátítására vonatkozólag a királyságnak többi ré-
szeiben eddig is már fenállottak, ezentúl Róma városára s a 
római tartományra is terjesztetnek k i ; nem is emlitve azon 
eléggé mélyenható változtatásokat, melyeket a képviselőház 
a ministeriumnak előterjesztésén tett. Az alsóház, midőn a 
törvénynek egyes szakaszai felett tanácskozott és szavazott, 
majdnem mindegyiket uj, s még sokkal gyűlöletesebb ren-
delkezésekkel megtoldotta, melyek minden jognak nyilt sé-
relmére, midőn törvényes tulajdonukat végképen eltörülnék, 
magokat a szerzetes rendeket semmisitik meg. Azon számos 
ülésekben, melyek a szóban forgó törvényjavaslatnak meg-
vitatásával foglalkoztak, nem csak hogy szó sem tétetett a 
jog és illetékesség kérdéséről, hanem még olyatén érvelések 
is adattak elő, oly beszédek mondattak el, melyek minden 
igazságot, jogot és vallást hihetetlen módon megsértettek. 
Erről az összes katholikus világ, sőt még az eretnekek s hi-
tetlenek közül is azok, kiknek szivében még egy kis szik-
rája honol a természetes ész és becsületességnek, könnyű 
szerrel meggyőződhetnek". 

„Miután tehát ő szentsége, ki mindenben, mi az egy-
házra s annak intézményeire vonatkozik, az egyedüli, Isten-
rendelte biró, fennhangon tiltakozott volna mindazon me-
rényletek ellen, melyek a vallási testületek s az ezek által 
jogosan birt tulajdon ellen terveztettek, egyúttal semmisnek 
nyilatkoztatván ki mindazt, mi e tekintetben netalán foga-
natosíttatnék : mi, a különféle rendeknek alulirt általános 
főnökei s prokuratorai szoros kötelességünknek tartottuk, 
nem csak Jézus Krisztus helytartójának, kinek közvetlenül 
alája vagyunk vetve, nyiltan kifejezett nézeteihez csatla-
kozni ; hanem még különösen tiltakozni is, saját s azon val-
lási teslületek nevében, mylyeket Isten azért bizott ránk, 
hogy azokat a keresztény tökélynek szabályai, az evangé-
liumi tanácsok s az apostoli szentszék által helybenhagyott 
rendi alkotmányok szerint s azoknak értelmében vezessük 
és igazgassuk." 

„Ennél fogva megujitván tiltakozásunkat, hivatko-
zunk azon okokra, melyeket 1871-iki oktoberhó 4-kéről 
kelt köriratunkban fejtegettünk; mely köriratot akkor a 

szentszék mellett hitelesített nagykövetek, követek s ügy-
vivőkkel közöltünk, s melyben megczáfolhatlanul kimutat-
tuk, miszerint a Rómában létező vallási testületeknek elnyo-
mása gyűlöletes, nyilt merényletet képez ugyancsak ezen 
rendeknek, az összes katholicismus s főleg az egyház lát-
ható fejének elidegenithetlen szellemi jogai ellen; s ujolag s 
különösen tiltakozunk azon borzasztó káromlások ellen, me-
lyekkel ez alkalommal Isten s az ő szent vallása büntetle-
nül illettettek ; tiltakozunk mind azon bántalmak ellen, me-
lyek ugyanez alkalommal Krisztus Jézus helytartójának 
személye s tekintélye ellen intéztettek". 

„Tiltakozunk a bizottság előadóinak gálád nyilatkoza-
tai ellen, kik ellentmondván Jézus Krisztus evangéliumának, 
nem átallották azt állítani, miszerint az evangeliumi taná-
csok, azaz a szegénység, tisztaság s engedelmesség fogadal-
mai az emberi nem anyagi, erkölcsi s szellemi haladásával 
nyilt ellentétben állanak". 

„Tiltakozunk azoknak illetéktelensége és szószegő el-
járása ellen, kik, miután esküvel fogadták volna, hogy az 
alkotmányt tiszteletben tartani s sértetlenül megőrizni fog-
ják ; miután ünnepélyesen megigérték volna a katholikus 
világnak, hogy az egyház tekintélyét is sértetlenül fentar-
tandják, mégis oly törvényeket hoznak javaslatba s fogad-
nak el, melj ek az alkotmány első czikkelyének ellentmon-
danak, s a római pápa szellemi joghatóságára nem kevésbé, 
mint az cgyhá legszentebb törvényeire nézve felette sérel-
mesek". 

„Tiltakozunk mindazon rágalmak, valótlanságok és 
hazugságok ellen, melyek vallási intézményeink s személye-
ink rovására, kiknek joguk van jó hirnevök felett őrködni, 
minden alap s bebizonyítás nélkül hirdettek és terjesztettek." 

„Tiltakozunk a rendházak és zárdák erőszakos kisa-
játítása s a különféle vallási testületekhez tartozó javak s 
birtokok elvétele s más czélokra való forditása ellen ; fen-
tartváu magunknak minden jogtalan bitorló s birtokló elle-
nében mindazon jogokat, melyek azokhoz csatolvák, s me-
lyektől igazságosan semmiféle laicus hatalom meg nem foszt-
hat minket." 

„Ennyi méltatlansággal s igazságtalansággal szemben 
hivatkozunk a római pápára, mint Jézus Krisztusnak e föl-
dön való helytartójára s a püspökök s lelkipásztorokra, kik 
az egyházi javak- s birtokoknak született védői és őrei." 

„Hivatkozunk a katholikus hiveknek összletére, k ik-
nek kegyeletes, az egyház s a hit minél nagyobb dicsősége 
s terjesztése czéljából gyakorlott bőkezűségéből származnak 
legnagyobb részt a vallási testületeknek javai s tulajdonai." 

„Hivatkozunk az egyénnek társulási s birtoklási jo-
gára, a népjogra s a nemzetközi jogra, melyek mindhárman 
fenállásunk s birtokaink mellett szólnak." 

„Hivatkozunk minden józan s müveit ember, azaz 
mindazoknak Ítéletére, kik az ész s a hit szabályaihoz még 
alkalmazkodni szoktak." 

„Hivatkozunk végre az élők s halottak legfőbb birájá-
nak ítéletére, a mindenható Istenre, ki előtt nincsen személy-
válogatás, s ki maholnap kérlelhetlen igazságot fog szolgál-
tatni s megbőszülni a rágalmazottak s kifosztottaknak be-
csületét s jogát ; mig mi, a magunk részéről soha sem szü-
nendünk meg arra kérni Ót, miszerint jóságát s irgalmát 
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éreztesse rágalmazóink s elnyomóinkkal, a végből, bogy 
megmenekülhessenek azon ideiglenes s örökkétartó kinok s 
büntetésektől, melyeket saját szerencsétlenségökre tetteik 
igazságtalansága által magokra vonhatnának." 

„Rómában, 1873-iki junius hó 2-án." 
Következik 82 aláirás. 

VEGYESEK. 
= Értesítés. A budapesti m. kir. egyetem 

hittudományi kara részéről közhírré tétetik, misze-
rint a Horváthféle alapítvány értelmében ezen évre 
kitűzött pályakérdésre : „Készíttessék oly mű, mely-
ben a kath. hitigazságok összefüggőleg, kellemes 
modorban, figyelemmel sat.í£, csupán egy pálya-
munka érkezett be ; mely a bírálók összhangzó vé-
leménye alapján a kar által jutalomra méltónak 
nem találtatván, pályázó szerzősége igazolása mel-
lett kéziratát alulirtnál visszaveheti. Budapesten 
1873. junius 13-án. Bita Bezsö, hittudománykari 
dékán. 

—• Ókatholikus püspökké f. h. 6-án a kölni sz. Panta-
leon-templomban Reinkens tanárt választották meg 77 sza-
vazat közül 69-czel. E választásra a „Südd. Post" ezeket 
mondja: „Kár az időért, melyet ily „antiquitas"-okra fordí-
tanak, tekintve, hogy semmiféle püspök vagy belszervezke-
dés nem lesznek többé képesek, az ókatholikus mozgalomba 
éltető szellemet lehelni." Ugyané napon halt meg, tüdőlob 
következtében Loos, utrechti érsek, ki Reinkenst alighanem 
püspökké szentelte volna. 

— Juliushó 5-én reggeli d l/2 órakor kait meg Ratazzi 
Orbán, szintén azoknak egyike, kik IX. Pius halálát várták. 
Nincs egy hónapja, hogy valamennyi európai lapot Ratazzi-
nénak, szül. Wyse-Bonaparte asszonyságnak egy nyilatko-
zata jár ta be, mely igy hangzott : „Férjem majd ugy meg 
fogja menteni Olaszországot, mint Thiers ur Francziaor-
szágot" . . . 

— A müncheni ókatkolikusok egyik „vallási" érte-
kezletén, melyet szokás szerint Kapler sörházában tartottak, 
Friedrich tanár kijelentette, miszerint Jáczint atyusnak meg-
kázasodása elhamarkodott lépés volt. 

Elhamarkodott lépés alatt olyant értünk, mely későb-
ben helyén leendett. Denique, a liberális lapok nagyra van-
nak vele, hogy az ókatholicismus egyházi „belkormáuy-
zatot" szervez ; . . . . ugy látszik. 

— Bodenkeimer tanácsos, ugyanaz, ki ellen a juravi-
déki papság a maga idején azon szemtelen modor miatt nyil-
vánosan tiltakozott, melylyel nyilvános népgyűlésen a ka -
tkolikus papokról beszélt ; különben dühös ókatholikus, 
hallomás szerint Francziaországba utazott, ókatholikus pa -
pokat keresni s „megszerezni." Jáczint papa ajánló leveleket 
adott neki. Váljon hozzánk nem nézne-e be Bodenheimerur? 
vannak nálunk is, kiken örülne Jáczint uram szive, ha ma-
gával hozná őket. 

Kegyeletes adakozások 
svajezi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg : 185 ft. 60 kr., 3 db. cs. k. arany s 17 ft . 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

A nagyváradi papnöveldéből a svajezi üldözött pap-
társak számára A. J . 2. ft., K. L. 2 ft., N. A. 1 ft., V. A. 2 
ft., Z. J . 1 ft., Z. I. 1 ft., T. J . 50 kr., K. L. 2 ft., összesen 
11 ft. 50 k. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Egy félévnek letelte után elérkezett azon pillanat, melyben lapunk t. közönsége annak magatartása, iránya s 

belértéke felett Ítéletet mondand. 
Ondícsérés nélkül nyugodtan vár juk ez ítéletet ; mert lelkismeretünk azt sugallja nekünk, hogy mindent meg-

tettünk, mit körülményeink közt tehettünk. 
„Általános érdekűnek kell lenni a ,Religio1-nak, anélkül, hogy azért az alaposság követelményei ellen 

vétsen ; figyelemmel kell kisérnie a nagy világnak eseményeit, a mennyiben ezek a katkolicismusra nézve fontosak, érde-
kesek vagy veszélyesek is, anélkül, hogy ezért a szűkebb hazának közállapotait, s mindazon, naponta más-más alakban 
felmerülő viszonyokat és eszméket, ezeknek fejlődését, átalakulását és változásait szem elől tévesztené, melyek összhatá-
sukban a magyarhoni, kath. egyháznak állására s sorsára nézve, döntő befolyással lehetnek" . . . . ezt mondók ezelőtt egy 
félévvel, akkor közrebocsátott, előfizetési felhívásunkban, s ma azon nyugodt öntudattal lépünk t. olvasó közönségünk elé, 
hogy nagyjában e pontok és irányelvek valának azok, melyek szerkesztői működésünket vezérlék. 

Éber figyelemmel követtük, bel- és külföldön egyiránt az események folyását, s mindenkor azon voltunk, hogy 
gyors, változatos s megbízható tudósításaink legyenek, hogy külföldön egy mozzanat se forduljon elő, mely legalább 
említve, hazánkban pedig egy sem, mely érdemleges megvitatásnak tárgya ne leendett. Az igazságot védelmezni, az eszmé-
ket tisztázni s a siirű támadásokat bátran visszaverni : ez képezé feladatunknak egyik kiváló részét, mig másrészt a 
szorosabban vett tudományos munkálkodást sem egészen figyelmen kivül hagyni, s a t . olvasókörünket érdeklő irodalmi 
mozzanatokat is hol ismertetöleg, hol itészetileg tárgyalni iparkodtunk. 

Ezek után teljes bizalommal fordulunk t. közönségünkhez azon kéréssel, miszerint lapunknak támogatásában 
ezentúl sem ellankadni, hanem minél sűrűbb részvét által arról méltóztassék bennünket biztosítani, hogy minden méltányos 
igényt kielégítenünk sikerült. 

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

Egész évre 10 frt. , félévre ő f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221. sz. II. em., hova a 

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

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

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre ûelyben s posta-

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

zeudők. V ) 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

zendők. 

Pesten, junius 18. 49. I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Miért utálja a kath. egyház az úgyne-
vezett polgári házasságot ? — A szabad egyház és állani 
tana. —Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek 

Miért utálja a katholikus egyház az 
úgynevezett „polgári" házasságot ? 

Rég volt, — még az 1867. év egyik nyári ha-
vában, — hogy a „Katii. Reform" ősszülője az „Egy-
házi Lapok" I I I . fiiz. 159. lapján olvasám: „Megad-
nék bizony teljes lelkismereti megnyugvással . . . a 
polgári házasságot zsidók és nem-katholikusok között". 

Ez aztán könnyű megoldása a gordiusi cso-
mónak, gondolám magamban, s jóiztíen neveték az 
egészséges ötlet felett. 

Ez azonban rég volt, mint mondám, oly rég, 
hogy tán már az iró sem emlékezik többé eme sza-
vaira: az „egykori honvédtüzér" t . i., ki akkorá-
ban ágyukkal készült ama „heves véralkatú fiata-
lok" ellen, kikkel most egy vonalban csatáz örökké 
ifjú anyja — a kath. egyház ellen. 

Hiába: „Tempore mutantur" ! Egyik harczos 
Világosnál, a másik tán Homályosnál rakja le a 
fegyvert . . . . 

„Quomodo ceciderunt fortes in praelio !" 
Ah elestél te is „egykori honvédtüzér" bará-

tom! S nekem, mint barátodnak, kinek lelke egy-
be forradt a te lelkeddel, s ki szerettelek, mint a 
magam lelkét, bizonyosan nem fogod rosz néven 
venni, ha rád alkalmazva a koronás próféta sza-
vait szivem keservében felkiáltok: „Bánkódom raj-
tad, Jonatás ! igen ékes atyámfia, és szeretetre mél-
tóbb az asszonyok szerelménél. Mint az anya sze-
reti egyetlen fiát, ugy szerettelek én tégedet !" 

Mit irtál akkor „egykori honvédtüzér" bará-
tom ? „Megadnók bizony teljes lelkismereti meg-
nyugvással . . . a polgári házasságot isidók és nem-
katholikusok között". 

És mit vitatsz most? „Megadnók bizony teljes 

lelkismereti megnyugvással . . . a polgári házassá 
got zsidók és katholikusok között is". A polgári házas-
ság praxisában semmi erkölcstelenitó't nem látsz ; a 
polgári házasságot is csak ugy szentségnek decre-
tálod, mint ha az egyház által előirt módon köttetik 
meg ; s mivel a házasság szentségének kiszolgálta-
tói magok az egybekelők, te a pap jelenlétét ez 
alkalommal feleslegesnek, az idevonatkozó trienti 
rendszabályt mint korszerűtlent, elvetendőnek tar-
tod ; a polgári házasságban több garantiát találsz, 
mint az egyházi összeadásban, s mindezen okoknál 
fogva rosz néven veszed a kath. egyháznak, hogy 
annyira utálja a polgári házasság intézményét. 

Engedd meg „egykori honvédtüzér" barátom! 
hogy ez egyszer fegyvert foghassak ellened. Te 
ugyan jól tudod, hogy én semminemű tüzér nem 
voltam, s igy ágyukkal nem is támadlak meg; e 
helyett azonban, mint egykor az ifjú Dávid néhány 
sima követ — a trienti sz. zsinat illető canonait — 
teszem parittyámba és pásztorbotommal, — az egy-
ház iránti hűség érzületével — indulok a seregek 
Urának nevében ellened . . . 

Egész egyszerűséggel felelek ama kérdésre: 
„Miért utálja a kath. egyház az úgynevezett ,pol-
gári1 házasságot ?" 

Teszem pedig ezt, nemhogy Saulból Pállá vál-
toztassalak, — Lamenais-t sem Lacordaire, sem 
Montalembert nem birta megtéríteni ; — hanem 
csupán azért, hogy tudjad, miért utálom és kárhoz-
tatom én is az úgynevezett „polgári" házasságot. 

A megtérítést a kegyelmek Istenére bizom, s 
amaz őszinte barátságnál fogva, mely engem hoz-
zád fűz, kérve kérem a mi lelkeink pásztorát, az 
Ur Jézust, hogy tekintsen rád mielőbb az ő ke-
gyes szemeivel ugy, mint egykor rátekintett az őt 
megtagadó Péterre . . . . 

Miért utál ja tehát a kath. egyház az úgyne-
vezett „polgári házasságot". Vagyis: miért nem 
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engedi az egyház, hogy a házassági ügyeket az 
állam vegye kezébe ? Csak azért, mert a házasság a 
közönséges ker. anyaszentegyháznak egyik szent-
sége. „Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et 
proprie unum ex Septem legis evangelicae sacra-
mentis a Christo Domino institutum, sed ab homi-
nibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre : 
a. s." (Sess. XXIV. can. 1.) Szentség levén tehát a 
házasság, azt szükségkép az egyháznak kell kezel-
nie ; annak az állam jogkörébe tartoznia semmiké-
pen nem lehet. 

Érzi ezt, ugy látszik, az állam is. És ép ez az 
oka: hogy az állam, kezébe kerítendő' a házassági 
ügyeket, minden előtt Luther elvét, — ki szerint a 
házasság c^ak „weltlich Ding, wie Essen und Trin-
ken", — követve, a szentségi jelleget szeretné arról 
letörölni. Ilynemű törekvésnek eredményei azon 
állitások, melyek szerint a polgári házasság védői 
egyenesen tagadni merészlik a házasság szentségi 
voltát ; vagy az egyházi áldásban helyezvén a 
szentséget, ezt mint járulékot a szerződéstől elvá-
laszthatónak mondják ; vagy a természeti jog ne-
vében a házassági köteléknek az állam általi fel-
bonthatóságát vitatják ; vagy a házassági ügyeket 
természetszerűleg a polgári hatóság elé tartozók-
nak mondván, tagadják az egyház sajátlagos jogát 
a bontó akadályok megállapítására nézve, s a tri-
enti sz. zsinat idevágó canonait vagy dogmaticus 
jellegüktől fosztják meg, vagy csak az államtól 
nyert hatalom kifolyásának bélyegzik azokat s kö-
vetkezéskép az állammal szemközt azoknak érvé-
nyét is ez utóbbi önkényétől teszik függővé. 

Ezen elvektől vezéreltetik, lám, az állam, mi-
dőn a házasságot a biró vagy polgármester előtt 
akarja megköttetni. Nem feszegeti ő azon kérdést, 
kik a házasság szentségének kiszolgáltatói, ez nem is 
tartozik ide ; ő azt mondja : a házasság polgári ügy, 
s mint ilyen az én jogkörömbe való. Ez pedig annyi, 
mint a kath. egyházat megtámadni s azt megsemmi-
siteni akarni. Lehet-e ennél iszonyúbb merénylet? 

Hogy pedig mindenki meggyőződjék, miszerint 
ez elvek mind benfoglalvák ezen egy szóban : „pol-
gári házasság", ide iktatjuk a Syllabus VIII . §-át 
egész terjedelmében: Errores de matrimonio chri-
stiano. LXV. Nulla ratione ferri potest, Christum 
evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti. 

LXVI. Matrimonii sacramentum non est nisi 
quid contractui accessorium ab eoque separabile, 
ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali be-
nedictione situm est. 

LXVII . Jure naturae matrimonii vinculum 
non est indissolubile, et in variis casibus divortium 
proprie dictum auctoritate civili sanciri potest. 

LXVIII . Ecclesia non habet potestatem, im-
pedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed 
ea potestas civili auctoritati competit, a qua impe-
dimenta existentia tollenda sunt. 

LXIX. Ecclesia sequioribus saeculis dirimen-
tia impedimenta inducere coepit, non iure proprio, 
sed illo jure usa, quod a civili potestate rnutu-
ata erat. 

LXX. Tridentini canones qui anathematis cen-
surant illis inferunt, qui facultatem impedimenta 
dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel 
non sunt dogmatici, vel de hac mutuata potestate 
intelligendi sunt. 

LXXI . Tridentini forma subinfirmitatis poena 
non obligat, ubi lex civilis aliam formam praesti-
tuat, et velit hoc nova forma interveniere matri-
monium valere. 

LXXII . Bonifacius VIII. votum castitatis in 
ordinatione emissum nuptias nullás reddere primus 
asseruit. 

LXXIII . Vi contractus mere civilis potest in-
ter christianos constare veri nominis matrimonium ; 
falsumque est, aut contractum matrimonii inter 
christianos semper esse sacramentum, aut nullum 
esse contractum, si sacramentum excludatur. 

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

Ezen monstruosus tévelyek ellenében, mikép 
állapitá meg a trienti sz. zsinat a házasság szent-
ségi jellegét, valamint annak felbonthatlanságát 
stb., nem szükség bővebben kifejtenem ; elég lesz a 
fentjelzett XXIV. ülés 12-ik canonát idézni, mely 
világosan mondja: „Si quis dixerit, causas matri-
moniales non spectareadiudices ecclesiasticos, ana-
thema sit". 

Anathema tehát bármely parlamentnek, mely 
bitorolva az egyház jogait azt merészli decretálni, 
hogy a keresztények házassági ügyei a polgári ha-
tóság fóruma elé tartoznak. 

Rendezze az állam azt, a mit rendeznie szabad 
is, kell is ; a pénzügyet, a hadügyet stb., s mea 
pace azon ker. felekezetek házassági ügyeit is, me-
lyek a házasságot csak „weltlich Ding"-nek tart-
ják, sőt a katholikusokra nézve is rendezze a házas-
sággal egybefüggő polgári ügyeket ; de bontó aka-
dályokat hoznia, a katholikus házasságot egészen ke-
zelése alá vennie nem szabad, nem is kell, nem is lehet. 
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Nem szabad. Mert a jogtalanság soha sem volt 
senkinek megengedve. 

Nem is kell. Mert habár az állam szükségesnek 
is láthatja némely felekezetekre nézve, hogy ezek-
nek házasságai az ő fóruma előtt köttessenek, és 
általa kezeltessenek; a jogegyenlőség nevében a 
kath. egyházra nézve is ugyanezt akarnia épen nem 
szükséges, miután mindenkinek szabadságában áll 
katholikussá lenni, s ekként a kath. egyház jog- és 
természetszerű, korán sem az állam által stimulált elő-
nyeiben részesülni. „Volenti non fit iniuria". 

Nem is lehet. Példa rá Belgium mindazon álla-
mokkal együtt, melyek az úgynevezett „polgári" 
házasságot behozták. A katholikusok esküvő előtt 
bejelentik házasulási szándékukat a polgári ható-
ság előtt ; de magokat házasoknak nem tart ják, 
mig az anyaszentegyház szokása szerint egybe nem 
kelnek. A szentszékek is fenvannak és működnek. 
A kath. egyház pedig Belgiumban is azt hirdeti, a 
mit a pápa Rómában, ki 1860. dec. 17. tartott allo-
cutiójában igy szólt : „Damnamus, reprobamus, ac 
nullius vis et roboris ac prorsus irritum palam edi-
cimus . . . promulgatum in Umbria decretum, quo 
matrimonium nuncupatum ab Apostolo magnum 
sacramentum peculiaribus civilibus disciplinis illi-
gatur, ac ferme subtrahitur ab Ecclesiae potestate, 
eo fortasse consilio, ut postea civilibus dumtaxat 
subdatur legibus, eaque ratione, quod Deus avertat, 
legális invehatur concubinatus cumextremo anima-
rum detrimento". 

„Legális concubinatus" ! Ezzé aljasulna a házas-
ság, ha teljesen az állam kezébe menne át. A kath. 
egyház, ha kell, vérének árán is meg fogja ezt 
akadályozni. Nem szabad, nem is kell, nem is lehet! 

Ime egészen egyszerűen előadva az okok, me-
lyeknél fogva a kath. egyház annyira utálja az úgy-
nevezett „polgári" házasságot. Ugyanezen okoknál 
fogva azt minden, egyházához hiv katholikusnak is 
utálnia, kárhoztatnia kell. Fábián János. 

A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
(Folytatás.) 

A modern állam viszonya az egyházhoz a philosophico-
politikai nézpontok szerint három főrendszer keretébe oszt-
ható. A telivér ezabadonczok, „absolut liberálisok", kik a j -
tóstul törnek be, 2-ik a modérât liberálisok a „lassú viz par-
tot mos" elvüek és 3-ik a liberális katholikusoké, azaz fából 
vaskarika. 

Ezen 3 főrendszerre oszlik a liberális tábor egyház-
vivó szándoklataiban, és ha elméletileg őket felismerni nem 
kis feladat, miután Bábelben nincs egység : terra miseriae 
et tenebrarum, ubi umbra mortis et nullus ordo ; gyakorla-
tilag azonban annál közelebb férünk romboló tervükhöz, 
miután a privilegizált szógyárakban, a parlamentekben 
mindig akad egy két indiscret, felvágottabb nyelvű kajdács, 
ki magát el-elszólja, tudtul adván, hogy mi van a titkos 
fiókban ? Es jó ezt is tudni ; mert a sakk-játszmánál a sötét 
alakok tervét nem szabad ignorálnia annak, ki a fehéreket, 
a világosság alakjait vezeti ; ám mi képezte eddig is erejü-
ket ? a rejtélyesség. 

Ha valahol, ugy az olasz parlamentben vagyunk a sza-
bad egyház és szabad állam gyakorlati alkalmazásának tiszta, 
igazi terrénumán ; már csak azért is ; mert ezen urak itt 
zavartalanul, ellenmondás nélkül fejtketik ki theoriájukat ; 
minden parlamentben egy fejlődő, vagy már tömörült katho-
likus párttal állanak szemközt, itt azonban ezeknek még lu-
xus-articulusként sincs egy correct katholikus pártjuk. Az a 
gyűlölt „fekete párt", „il partito nero" azért félelmes; mert 
szóba sem áll velük, legfeljebb az európai közvélemény az, 
mely őket feszélyezi ; de biznak a jóakaratú külügyérekben, 
Bismark palliumában. Jellemző erre Visconti-Venosta szava •' 
„Nincs itt szó a papi reactióról, mely mindig ellenségünk leend 
(ez a közös hatásvadászó szólam) hanem Európa véleményei-
ről, azon kormányokról, melyek egész teljességökben és őszin-
tén elismerik a bevégzett tényeket; melyek azonban a vallásos 
érdekek iránt is érdeklődnek. Ámde ezen érdeklődésen is túl-
teszik magokat, mint azt Corbetta és többen előadták, és igy 
mennek mendegélnek, mig egyszer vakot vet a koczka, s 
felismerik, hogy gazda nélkül számitottak, és lejátszták szép 
játékukat. 

Lássuk tehát őket, — ne essék nehezül, ha ignota 
quantitásokkal lesz dolgunk, maga helyén a zérus is szám, — 
hol fontosabbat találok azt eredeti szövegben is kiirom, hogy 
eredeti üdeségében is élvezhessék, — 1-ör tehát az absolut 
liberálisokat vegyük, ez elsőszülötteket. 

A korlátlan szabadelvüség hivei, kik lennének mások, 
mint a balogok, kikhez a jobbról- az „ifjak partja" is á t -
csapott. Furcsa egy oldal az a bal, hogy annak, mihelyt a 
politikában balul vélekedik, azonnal egyházgyülölőnek kell 
lennie, ámbár gyakran a „jobb" sem jobb. Ezen párt rend-
szerét — többi közt — Micelli jellemzi; szerinte a pápaság 
és a katholicismussal logicailag ellenségeskedésben kell álla-
nia (halljátok ezt liberális katholikusok, kik az utóbbit t a -
gadni vélitek), Mancini a véres szájú legény, l'enfant ter-
rible, Corbetta a dissidensek tekintélye sat. kimondják, hogy 
nekik félrendszer nem kell: a legtöbben Svajczra, és a po-
rosz nagy kancellára hivatkoznak, kik egyedül értelmezik 
jól Cavour elvét. Canarini VIII. Henriket és Erzsébetet is 
emlegeti, Bilia szerint csak rombolólag lehet eljárni. Ferrari 
a jobboldalt czáfolja, kimutatván, hogy a Statuto 1-őczikke 
szerint és a pápa biztosításának értelmében nem lehet logi-
cailag a szerzetek eltörlését sem Olaszhon, sem Europa előtt 
okadatolni (érdekes vallomás,) és miért mondja ezt ?, hogy 
logicai consequentiával, — melyben a baloldal tagadhatat-
lanul correctebb — ama két pont megváltoztatását is sür-
gesse ; de mi okból ? hisz tudvalevőleg az első, csak Károly 
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szerét és az államnak az egyházzzal nem törődését.) Jól 
értsük meg e szavakat. (Folyt, köv.) 

Albert vallásos hajlama és a kath. olasz nép megnyerése 
végett figurai ott mint irott malaszt, az utóbbi pedig csak 
Európa kijátszására czimül használtatik, megfejti Corte — 
Garibaldi tábornoka — ki nem sokat teketóriáz, ki napi 
kérdésül azt tűzte ki, hogy a katholika egyház a lelkisme-
ret szabadságának nevében a többi felekezet javára e jogai-
tól is fosztassék meg, (— de hát Corte ur, hol az a többi fe-
lekezet ? —) Ot Pecile magyarázza meg (— iukább Imbe-
cile biz ő) — tudván, hogy az olasz mkább lesz Istentagadó, 
mint protestáns : olasz nemzeti egyházat inditványoz à la 
Döllinger, az „ókatholikusok" mintájára; erre ugyan Visconti-
Venosta azt mondta, kit pedig jó katholikus hajlamaiért nem 
fog senki sem vádolhatni, mert Mazzini oldalánál növeke-
dék, — hogy az olasz nemzeti egyház a jelen körülmények 
között kemény dió ; de Pecile ur kelőbb a lapokban módját 
adja : hogyan lehetséges ez : tanulságos lesz ez ránk is. 

Olaszhonban az egyház szabad ? — igy ir ő — hogy 
volna az ? midőn az alclerus rabság alatt vagyon, midőn a 
világiak ki vannak zárva minden befolyásból ; nem ugy ! 
legyen az egyház szabad belsőleg is (mintha csak a mi au-
tonómiai balog beszédeinket tanulmányozta volna.) Szeren-
csére Olaszhon papságán az ily kecsegtetés nem fog. Gravaz-
zik pénzért csak még akadnak, ki aminap itt az Argentina 
szinházban mint angol pénzen fizetett olasz református pap 
iszonykodott a katholicismus ellen ; de a Loyson Jáczintok 
nem olasz klimáju virágok. Ámde ezen is segíteni akartak e 
baloldali urak és Bismarck majmolására indítványt nyúj-
tottak be a papi hivatal és papnöveldék rendezésére . . . 

Ime láthatni ebből, hogy a „szabad egyház" felfogása 
(„szabad" értsd vogelfrei") — egy lépéssel tovább jutott ; a 
feltétlen szabadelvű rendszer eddig az állam mindenhatósá-
gát csak a fórumra állitotta fel bálvány képül, mint hajdan 
a „divus Augustus" képét ; ma a templomot is felkulcsolja, 
kifeszíti : eddig az állam volt a közéletre a supremum iuris 
principum ; ma a lelkismeretbe is ingerálja magát ; eddig 
legalább az egyháznak ama társulási jogot adták, amivel a 
szesz-, bőr-, kőszén- sat. társulatok birtak : ma jogi személyi-
sége sem ismertetik el, a vallás kiki házi dolga. Eddig az 
egyház s államközti törvények módositattak egyoldalulag 
— az úgynevezett kor kivánatai szerint, — ma az egyház 
belsejébe, a hierarchiai szervezetbe, a hittanba is be akar 
hatni ; közel vagyunk hozzá, hogy a modern állam két te-
kintélye : a „közvélemény", mely a népkéviseletben, es a 
„haladás", mely a sajtóban nyilatkozik, a papok, püspökök 
felett is rendelkezzék, és a theologiát a rationalismushoz 
módosítsa, a materialismus tanát dogmák helyett taníttassa 
és a pantheismus istenét decretálja. 

Lássuk a másik rendszert, a modérât liberalismus rend-
szerét, melyet Bonghi képviselő szerint, ki a jobb oldal ma-
tadorja és a milánói „Perseveranza" lap által a közvéle-
ménynek egyik legügyesebb korcsmárosa — a „lassú méreg" 
rendszerének nevezhetjük. A pápaság beteg — úgymond — 
és a mérsékelt rendszer „il sistema di moderazioue" az, 
mely végez vele ; a ti türelmetlenségtök azonban — igy szó-
lítja a baloldalt — újra feléleszti — mennyi naivitás — és 
hogy véli ezt alkalmazni? Jo credo pericoloso il sistema 
della chiesa separata dalló stato, ed ignorata dalló stato (én 
veszélyesnek vélem az egyháznak az államtóli elválás rend-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 junius 17. S a k k a k a t h o l i c i s m u s n a k . 

Ha annyi léleknek örök veszedelmével nem lenne összekötve, 
ugy valóságos mulatság lenne szemlélni, mikép vergődik az 
az ókatholikus secta, hogy valami módon zöld ágra jusson. 
Tudós főnökei ugy járnak városról városra, faluról falura 
mint a bolygó zsidó, hogy itt és ott valakit fogjanak, aki 
nekik csupa szánalomból és hogy menekülhessen tőlök elhi-
szi, hogy ők mindannyian esálhatatlanok, ez a sajátságos 
apostoli buzgóság azonban mindössze véve csak azt czélozza, 
hogy e legújabb ,tiszta evangeliumi' tanitmány, a katholicis-
must száműzze a föld kerekségéről és helyébe, különösen 
vagyonába az ókatholicismust helyezze. 

Többévi vajúdás után ma már odajutott e secta, hogy 
szervezkedési, vagy mint mondani szokták „autonomiai" 
programmját elkészitette, melyből azon tanúságot vonhat-
juk ki, hogy mig nálunk körülbelül minden százezer hívőre 
esik egy autonomicus képviselő, az ókatholicismus „rapid" 
terjedése következtében, minden 100 darab ókatholikus ké -
pét viselheti egy sectarius. Hanem ez mind mellékes dolog ; 
az egész szervezkedési comédiában sokkal nagyobb nyoma-
tékú azon nyilatkozat, hogy az ókatholikusok a „szervezke-
dési tételek által sem általában az államtörvényeket, sem 
különösen az egyházi hivatalok betöltése, az egyházi vagyon 
kezelésére stb. vonatkozó törvényeket, sérteni semmikepen 
sem szándékoznak", mihez mint főmomentumot hozzájegyez-
hetjük, hogy a szervezkedési pontozatok értelmében „a meg-
választott püspök a kormány által kivánt esküt kész letenni." 

Semmi sem jellemezheti jobban az egész ókatholikus 
mozgalmat, mint a fentebbi nyilatkozatok. Eredete a sectá-
uak, szelleme, fejlődése és végczélja, hogy az államnak a 
katholicismussal szemben legyen egy alázatos, kész szolgája, 
melyet, ha a siker kedvezne, kedvező pillanatban emeltyű-
ként használhasson a katholieismus feldöntésére. Ezért tör-
tént e legújabb sakk-huzás is. A kath. püspöki kar tilta-
kozik az ismeretes törvények ellen, lelkÍ3merete nem engedi, 
hogy eszközül használtassék fel az egyház ellen, melynek 
függetlenségeért kész vérét is ontani, de az ókatholikusok 
nem ismerik az egyház függetlenségét, ők az állam szülöttjei 
és mint ilyenek készek saját becses énjük érdekében sectá-
jokat a legaljasabb czélokra is felajánlani; meglapulnak azon 
hatalom zsarnoksága előtt, honnan a porosz tallérok folynak 
az ókatholicismus zsebébe. Mily végtelen különbség a kath. 
püspökök és Reinkens, valamint társai között ! Azok tilta-
koznak az egyház függetlenségét, szabadságát megfojtó tör-
vények ellen, ezek tiltakoznak azon feltevés ellen, mintha ők 
függetlenek akarnának lenni ; — a kath. püspökök készek 
saját magokat feláldozni, hogy az egyház függetlenségét meg-
mentsék, ezek készek sectájok függetlenségét feláldozni, hogy 
önmagok jólétét megmentsék ; — vagy talán nem ezen czél-
ból tartották fenn jogukat (?) a katholikus vagyonhoz ? 

Ezen szolgai meghunyászkodás azonban nem lep meg 
bennünket. Ha a számtalan schismán és haere3isen végig te-
kintünk, melyek a kereszténység keletkezése óta fel- és letün-
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tek, ugy közös jelemvonásukat abban találjuk fel, kogy 
mindannyian, fellázadva az egyház ellen, a világi hatalom 
pártfogásához folyamodtak és előtte megkunyászkodtak azon 
reményben, hogy majd sikerülni fog az egyházat alapjaiból 
kiforgatni. Elő példája ezen állitásnak az orosz egyház és a 
protestantismus, mindkettő ma is nyög a világi hatalom kegyes 
pártfogása alatt és csak a katholicismus volt képes mind mai 
napig megőrizni függetlenségét a világi katalom túlkapásai-
tól ; ott pedig, hol a világi hatalom erőszakos módon töreke-
dett rendelkezni az egyházban, legalább tiltakozott a bea-
vatkozás ellen, de magát soha alá nem vetette. 

E szolgai lelkület különben a szakadárság s eretnekség 
természetéből foly, minthogy ugyanis egyik sem bir az igaz-
ság meggyőző erejével, egyik sem bir öntudatával isteni 
eredetének, azért fut az állami hatalom köpenye alá, hogy 
ami hiányzik az igazság erejéből, azt az állam erőszakos 
hatalma pótolja ki, erről pedig egyáltalában tudva van, k i -
vált napjainkban, hogy hatalmi terjeszkedésének előmozdí-
tására nem irtózik vissza a legszentebb jogoknak lábbal ta -
podásától sem; tudva van, hogy oly téren is rendelkezni 
akar, melyen rendelkezni czéljával és természetével ellen-
kezik, miért is azt látjuk, hogy per fas et nefas oda törek-
szik, hogy a lélek felett is teljhatalommal birjou. S ha már 
az állam saját ösztönéből törekszik e czélx-a, mennyivel örö-
mestebb fogadja, ha ahhoz könnyű szerével, minden erőmeg-
feszite's nélkül juthat, ha neki az ókatholikusok nemcsak 
megengedik, de kérve kérik, hogy fogadja el őket — rab-
szolgáinak ! 

Nem irigyeljük az ókatholikusok Ízlését, de nem is 
ijedünk meg e sakk-kuzástól. Akinek józan esze van, úgyis 
tudja, mit ítéljen az egész-szervezkedési nyilatkozat felől. 
Birják békével a nagy kegyet, melyre nyilatkozatuk által 
szert tettek Bismarck ő lierczegségénél, a kath. egyházat e 
haereticus szagú lépés nem fogja eltávolítani eddig követett 
útjáról; püspökei, a papok és hívekkel egyetemben ezentúl 
is küzdeni fognak minden merénylet ellen, mely a kath. 
egyház függetlensége ellen intéztetik és épen e küzdelembe 
vetett reményünkből merítjük azon bizalmat, hogy azon 
egyház, melynek az ókatholicismus sakk-ot mondott, fogja 
megérni azon időpontot is, midőn maga az ókatholicismus — 
mattá lesz. • 

Németország. Ó k a t h o l i k u s Í t é l e t a z ó k a -
t h o l i k u s o k r ó l . Florencourt Ferencz, egyike azon kevés 
ókatholikusoknak, kik felett az ember méltán csudálkozha-
tik, ha eme compániában látja őket, legújabban nagyon 
megbotránkozván azon körülbelöl jelemtelen magatartás 
felett, melyet uj hitsorsosai a porosz egyház-üldöző törvé-
nyekkel szemben tanúsítottak, koszu nyilatkozatot bocsátott 
közre a „N. Fr. Zt."-ban, mely sokkal jellemzőbb eme fele-
kezetnek üzelmeire, semhogy annak legfőbb részleteit ne 
közölnők. 

Előrebocsátva, miszerint az úgynevezett ókatholiku-
sok azért tagadják a pápai tévmentesség dogmáját, mert az 
a többi keresztény hitigazsággal ellentétben áll, s sem a 
szentírásból, sem az egyházi hagyományból be nem bizo-
nyítható, ekként folytatja : 

„A többire nézve pedig azt állították, hogy a kath. 
egyháznak a szentíráson és a hagyományon alapuló hitval-

lásához állhatatosan ragaszkodnak, s annak egyetlen egy 
tételét sem adják fel. Ezt nyilatkoztatták ki egyhangúlag 
a müncheni nem kevésbé, mint az ugyané nyilatkozatot 
ismétlő, bonni congressuson". 

Igaz, hogy a Vatikán-hitüek ezen ekként figtotatott, 
ókatholikus hithüség felett mindjárt eleinte csak ugy nevet-
tek, azt jósolván, miszerint e hithüség nem leszen hoszu-
életü, s hogy emez úgynevezett ókatholikusok legnagyobb 
részének esze ágában sincs komolyan és szívből ragaszkodni 
a régi katholikus hithez, hanem hogy emez álláspontot csak 
ideiglenes s merő ravaszságból foglalták legyen el a végből, 
hogy mentől több katholikust csábítsanak át magokhoz. 
Voltak ezeken kivül még protestáns vallású jóakaróim s ba-
rátaim is, kik aggodalommal s bizalmatlansággal tekintvén 
a dolgokat, ugy vélekedtek, hogy nem lesz könnyű a cor-
rect katholikus álláspontot megtartani oly gyülekezetben, 
melynek többsége a tagadás alapján áll ; sőt e sorok irója 
azt sem tagadhatja, miszerint ő maga is csakhamar mély 
fájdalmára meggyőződött arról, hogy az egyesekkel vitt 
magántársalgásban nem ritkán oly nézetek nyilvánultak, 
melyek a nyilvánoson a világ előtt egyértelmüleg vallottakkal 
kiáltó ellentétben állottak. Ugy látszott, mintha azon erköl-
csi öntudat, miszerint nem illik becsületes férfiúhoz, oly hi-
tet vallani nyilvánosan, melyet nemcsak belsőleg nem vall, 
hanem melyet még nyilvánosan is mentől előbb magá-
tól eldobni kiván ; — mintka mondom, ezen erkölcsi ön-
tudat a legtöbbnél merőben hiányoznék. Azonban azzal vi-
gasztaltam magamat, hogy az összletnek nyilvános liitval-
lása a döntő, s hogy az egyes színlelők csakhamar oda ha-
gyandják a gyülekezetet, ha látják, liogy a többség szigorúan 
ragaszkodik hitéhez, s a szerint következetesen cselekszik 
is ; vagy, hogy a még ingadozók majd meg fognak erősit-
tetni katholikus hitökben." 

„Most azonban oly perez áll be, melyben az összlet is 
katholikus hitvallását levetkőzni, s nagyon is igazolni készül 
ama kicsinylő jóslatokat, melyeketa Vatikáu-hitüek a maga 
idején az ókatholikus mozgalomról ejtettek." 

„Valamennyi keresztény felekezet, — s nemcsak az 
ókatholikus — vallja, hogy a Krisztus-alapította egyház-
ban hisznek. Az uj egyházügyi törvények azonban nem is-
merik el többé ezen Krisztus által alapitott egyházat ; s 
mindazok, kik ezen egyházi törvényeket elfogadják s hely-
benhagyják az ezek miatt az alkotmányon teendő változta-
tásokat, ezáltal ellentmondanak minden keresztény hit-
vallásnak. 

Krisztus oly intézményt alapitott, melyet egyháznak 
nevezünk, melyre azon küldetést ruházta, hogy a népeknek 
hirdesse evangéliumát, melyet a kegyszerek kezelésével 
megbízott, melynek a Szentlelket küldte, s melynek meg-
ígérte, hogy vele lesz, egész világ végéig. E szellemi intéz-
ményt önállólag állitá szembe a világgal, hogy azon kovász 
legyen, mely megsavanyitja az egész világot, hogy vallását 
terjeszsze, ápolja s fentartsa, hogy az emberek lelkismere-
tére hasson, azokat megindítsa s arra tanítsa, miként kelljen 
szent tanítása szerint élniök, miként élniök a hitben, a re-
ményben s a hozzá való szeretetben, miként meghalniok 8 
majdan örökké üdvözülniök. E megbízást, mint függetlent, 
saját természetfeletti segitsége mellett s vezetése alatt telje-
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sitendőt ruházta rá. Ó egyedüli feje egyházának. Az egyház-
nak a világi hatalommal szemben önállóságát eltörülni annyit 
tesz, mint magát az egyházat eltörülni, Krisztust letenni s 
megtagadni. 

Azon sűrű tudatlanság mellett, mely a keresztény tanra 
vonatkozólag manap igen sok embernek keblében honol, 
vajmi könnyen lehetséges, hogy sokan azok közül, kik ezen 
uj, egyházi törvényeket készségesen fogadják, ezt korántsem 
azon szándékkal teszik, hogy ezáltal a keresztény jellegről 
lemondjanak. Sokan lehetnek, a kik nem tudják, mit csele-
kesznek még ma is. De nem arról van itt szó. Tárgyilagosan 
vévén a dolgot, megczáfolhatlanul igaz, hogy az uj törvé-
nyeknek készséges elfogadása azonos a Krisztusban való hit-
nek megtagadásával s az egyházbóli kilépéssel. Mert lehetet-
len e kettőnek egyikét a másiktól elválasztani s Krisztusban 
hinni, mig egyúttal a világi hatalmat mint az egyháznak fe-
jét és kormányzóját elismerjük s proclamáljuk. Valahány-
szor megtörténik, hogy a szellemi kard a világit is akarja 
hatalmába keriteni, mindannyiszor nem csak az egyháznak 
belső hitéletét dúlja fel, hanem ebbeli túlkapását előbb utóbb 
is a világi hatalom, mely ez ügyben az összes emberi nem-
nek erkölcsös öntudatára, Isten akaratára s az igazságra 
támaszkodhatik, győzedelmesen visszautasítja. S megfor-
dítva : valahányszor az államnak eszébe jut, az egyháznak 
kötelességeit s teendőit kényszerrendszabályok által igaz-
gatni, s az egyházat az államnak alávetni akarni, mindannyi-
szor nemcsak magának az államnak erkölcsi s jogélete sem-
misittetik meg, hanem az illető államot az ebből fejlődő hares 
egyenesen tönkre is teszi. Ilyenkor minden elvhü s az igazság-
alapján igazán müveit ember azon rész ellen kel harczra, 
mely az istenalapitotta rendet, s amaz örök ellentétet tagadja 
és semmisiti meg, mely nélkül az emberiség fenn nem állhat. 

(Folyt, köv.) 

Anglia. A k a t h o l i c i s m u s n a k m i n d i n k á b b i 
t e r j e d é s e nagy szálka bizonyos pártnak szemében, mely 
számra nézve csekély ugyan, de annál figyelemre méltóbb 
azért, mert szenvedélyes, az eszközökben épen nem válo-
gató s ezenfelül az országnak döntő köreiben is nem egy ta-
got számlál, ha mindjárt csak azért is, mert vannak, kik az 
angol protestantismusban, az úgynevezett anglikán magas 
egyházban a britt politikának egyik, nem megvetendő ténye-
zőjét látják. 

Ezen anglikán pártnak élén jelenleg Newdegate áll, 
kiben a középkori protestáns türelmetlenségnek s a katholi-
cismus elleni, vérszomjas gyűlöletnek egyik, a mi korunkba 
átszármazott „gyöngyörü" példányát bámulhatja, akinek 
egyáltalán kedve van ily, rögeszmék-vezette fők iránt a 
szánalomnál valami többet is érezni. Mint parlamenti tag 
oly szónok Newdegate ur, ki tökéletesen birja azon t i tok-
nak kulcsát, miként kelljen néhány mondat által a háznak 
padjait tökéletesen kiüriteni. Halott-bucsuztatói hamis pá-
thoszával még csak eszmemenetének ficzamodottsága vetél-
kedik. Ennek az urnák egy nagy fájdalma van s ez az, 
hogy az anglikán valláson kivül még más egyhazak, s főleg, 
hogy még a katholika egyház is létezik a világon, amiért is 
elkeseredetten küzd — bár hál' Istennek, mindeddig hiába, 
minden oly kormányi előterjesztés, vagy máshonnan szár-
mazó inditvány ellen, melynek czélja, az angolhoni katholika 

egyháznak sorsán némileg jótékony irányban lenditeni. Igy 
küzdött legújabban az úgynevezett „prison-ministers-bill", 
azaz azon törvényjavaslat ellen, hogy a fogházakba még 
más vallású papoknak is legyen szabad bemenetelök az ott 
letartóztatott fegyenczekhez, mint épen csak anglikán val-
lásuaknak. Ezen törvényjavaslat elleni felszólalása által 
ismét egyszer azt mutatta Newdegate, mire nem képes azon 
protestáns, egyoldalú, bornirt vallási fanatismus, melyet ők 
„türelem"-nek csúfolnak. Hadd múljon ki a más vallású 
fegyencz minden vallási vigasz nélkül, ha nem akarja meg-
engedni, hogy a protestáns propaganda még a börtönben is 
üzleti czikknek tekintse lelkét, — ez Newdegate urnák esz-
memenete. 

A mi ez idő szerint leginkább boszantja őt, az a nő-
zárdáknak szaporodása. Angolhonban és Irlandban jelenleg 
körülbelül 50 különféle rend van, mintegy 500 házban. 
Ezek közül igen sokan gyermekneveléssel foglalkoznak, s 
pedig oly szerencsés eredménynyel, hogy tanítványaik száz-
ezrek szerint számitanak. Természetes, hogy Newdegate 
uram a katholicismus eme feltünnő terjedését s jótékony 
működését nem nézheti közömbös szemmel, csak hogy hány-
kolódásai a parlamentben mindeddig hasztalanok voltak. 

Ugyanazon nemtelen szerepet, melyet ezen ember a par-
lamentben játszik, játszák más, alsóbbrendű egyének a nép 
együgyübb osztályai közt. Ezen másodrendű lázitók és rá -
galmazók közt egyike a kiválóbbaknak a legújabb időkig 
bizonyos Murphy volt. Faluról falura utazván mindenütt 
népgyüléseket hirdetett és tartott, melyeken aztán auditó-
riumának rövid eszéhez mért, lázitó előadásokat tartott a 
„papismu3" ellen, s holmi otromba élezek által a katho-
lika vallást és annak szertartásait nevetségesekké tenni 
iparkodott. 

Körülbelül két esztendeje, hogy Whitehaven nevü me-
zővárosban hasonló előadást tartott, mig egyszerre csak né-
hány vaskos irhoni hazafi megjelenvén azon helyiségnek 
ajtaja előtt, melyben e nyomorult komédia lejátszatott, erős 
hangon bebocsáttatni kivánt. Az „apostol", roszat sejtvén, 
maga nyitotta ki az ajtót s oly szavakkal utasitotta vissza a 
berontókat, melyeknek imponálóknak kellett volna lenniök, 
de melyek voltaképen csak gorombák voltak. Az irhoni 
embernek nem szokott rendesen szerfelett sok türelme lenni, 
minélfogva a mieink is, csakhamar kifogyván a magokéból, 
oly derekasan megütlegelték a vallásuk üzletszerű gyalá-
zásra vállalkozott nyomorultat, hogy néhány nap múlva 
meghalt ; mig az erőszakoskodó irhoniak a magok részéről 
is az érdemelt büntetésben részesültek. 

De hogy Newdegatehez visszatérjünk, emlithetjük még, 
hogy nem régen több tagból álló küldöttséget vezetett a 
canterburyi érsek elé, mely ő magasságát az u. n. ,ritualis-
mus1-nak szerfeletti terjedésére figyelmeztette. E küldött-
ségi tisztelkedésnek eredményét a ,Religio1 már egyik múlt-
kori (44.) számában emiitette, amiért is itten csak annyit 
jegyzünk meg, hogy Newdegate szempontjából az „aggá-
lyok" nagyon is alaposak ; mert a ritualismusnak, amint már 
is czélja, ugy maholnap eredménye kétségen kivül az lesz, 
hogy, mint ugyanez alkalommal a yorki érsek mondá : „a 
katholikus káté, hit, és szertartás fog az angolok közt ura-
lomra vergődni." Tudnék több papot megnevezni, kik 
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ugyanazon modorban gyóntatják híveiket, mint a kath. 
papok, sőt ugyanazon feloldozó formulákat is mondják el • 
— már aztán minő eredménynyel, azt lássák ők ! Egy má-
sik salesi sz. Ferencznek oly életleirását adta ki, melyet 
minden „ultramontán" örömmel fogadhat el s irhát alá. 
Vannak, kik Krisztusnak az oltári szentségbeni valóságos 
jelenlétében hisznek, s arról prédikálnak is ; szóval a ka -
tholizáló áramlat, melynek anyaszentegyházunk már annyi 
dicső vivmányt köszön Angliában, még ma is folytonosan 
terjed, s mi a legnevezetesebb : az anglikán egyházi hivata-
los körök nem tudnak s nem mernek bármit is tenni. Igy 
például néhány hónapja, hogy egy Volsey nevü, anglikán pap, 
sok ezer példányban elterjedt könyvben oly nézeteket val-
lott a transsubstantiatióról, melyek majdnem katholikusak. 
Az egyházi főtanács, mely előtt bevádoltatott, nem merte őt 
elitélni, hanem hivatalból a legfelsőbb törvényszékhez tette 
át az ügyet, mely törvényszék a katholizáló szerzőt — fel-
mentette ! 

Spiritus, ubi vult spirat 

IRODALOM. 
51. Megjelent s beküldetett: Gyóntatási intelmekés 

elégtételek. Röggl Alajos német szövegéből magyaritá No-
gely István, n.-várad-egyházmegyei 1. sz. áldozár, képez-
dei tanár és hitelemző. Budapest, ,Hunyadi Mátyás' intéze-
tében. 1873. 8. 306 1. ára 1 ft. 50 kr. 

E munkára vonatkozólag a következő figyelmeztetés-
nek felvételére kérettünk fel : 

Figyelmeztetés. „Gyóntatási intelmek és elégtételek" 
czimü munkám szétküldését már megkezdettem. Midőn igen 
tisztelt előfizetőimnek és aláíróimnak köszönetet mondok 
szives pártfogásukért, egyszersmind tudatom a főt. lelki-
pásztor urakkal, hogy nevezett munka nálam (Nagy-Várad, 
apácza-utcza 19. sz.) még folyvást megrendelhető; fűzött 
példány 1 frt . 50 1er., kötött példány 2 ft. Nagyvárad, 1873. 
junius 10-én. Nogely István, áldozár. 

52. Megjelent s beküldetett : „Néhány szó Sz. István 
lcirály napja, egyetlen nemzeti ünnepünk érdekében. Buda-
pest, 1873. 8. 14 1., a magy. kir. egyet, könyvnyomdában". 
Nemzeti ünnepünk fényének emelésével foglalkozik, s e te-
kintetben azt indítványozza, hogy e napon a koronázási ék-
szerek is hordoztassanak körül, s tétessenek ki közszemlére. 

53. „Korytnicza gyógy- s fürdőhely egyedirati vázlata, 
orvosok, természettudósok s fürdővendégek számára". Irta dr. 
Szontágh Miklós. Egy tájképpel, vasúti s helyrajzi térkép-
pel. Budapest, 1873. k. 8. 80 1. Khór és Wein nyomdájában, 
ára 80 kr. 

54. „A franczia forradalom fű-elve és ennele eredményei" •> 
irta Nicolas Ágost, forditotta Erdélyi Ferencz. N.-Kanizsán 
1873, k. 8., 166 1. ára? A lapunk 37. számában ismertetett, 
„Der Staat ohne Gott" czimü munkának sikerült fordítása. 

55.„Egyházi éneklészeti közlöny" czimü hetilapra hirdet-
nek előfizetést Kunfi Sohlya Antal mint laptulajdonos és fele-
lős szerkesztő s Farkas Béla mint segédszerkesztő. E lap a 
kántortanitói osztály szellemi s anyagi érdekeinek, valamint 
az egyházi éneknek előmozdítását tűzi ki feladatául. Az 
igen gondosan s tapintatosan szerkesztett előfizetési felhivás 

szerint Ítélve, melyet térhiány miatt nem közölhetünk egész 
terjedelmében, azt hiszszük, hogy e lap hivatva lesz, a maga 
körében igen sikeresen s üdvösen hatni. Előfizetési ára egész 
évre 6 ft., félévre 3 ft., mely összeg junius 15-kéig, postai 
utalvány utján szerzőhez küldendő, Csongrádra. A lap meg-
indul, mihelyt az előfizetők száma a 600-at eléri ; mely szá-
mon tul az előfizetési dij lejebb szállíttatik. 

56. Megjelent s beküldetett: „Szabadelvű Szólamok", 
irta Laicus Fülöp, németből a második kiadás után fordi-
totta az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi isko-
lája. Eger, 1873. 8. XII. és 155 1. ára 60 kr. E felette érde-
kes müvecskét, mely Németországban nagyon kedvezően 
fogadtatott, legközelebb részletesben ismertetjük. Addig is 
szabadjon megegyjeznünk, miszerint az egri m. e. i. iskola e 
kedves olvasmánynak lefordítása által épen jókor igen sse-
rencsés választást tett. 

57. „Uj Magyar Sión" -nak 4-dik, májusi füzete. Tar -
talom. A nyelvegységröl, Békesy Concilia Milostól. Szűz Má-
ria szeplőtelen fogantatásáról. Szállj le áldás. Lataste Mária 
és iratai, Blümelhuber Ferencztől. A repülő harangok, Va-
dász Polykarptól. A liberalismus és az internationale. Soóky 
Gábortól. Irodalom. Irodalmi dolgok. Vegyesek. 

58. Antunovits Mátyás, alapos készültségü s számos 
publicistikai dolgozatai által a legszélesebb körökben isme-
retes s jóhirü író, előfizetési felhívást hirdet „Szabadka" 
czimü, Szabadkaváros, — ezenkívül Bácsmegye városainak 
s helységeinek községi, közművelődési, gazdászati, ipar, s 
kereskedelmi, — s általán társadalmi érdekeit képviselő 
hetilapra, mely félévi 3 frtnyi, illetőleg negyedévi 1 frt . 50 
krnyi s havi 70 krnyi előfizetési dij mellett julius l - j én in-
duland meg. 

A lap szellemi részét illető minden közlemények, ugy 
az előfizetési pénzek a szerkesztőséghez, Szabadkára, főtér, 
id. b. Rudics Józsefféle házhoz beküldendők. 

59. Dr. Csiky Gergely „Az egyházjog tankönyve" czimü 
munkájának második kötete már elhagyta a sajtót, s a meg-
rendelőknek elküldetett. Mindkét kötetet folytonosan meg 
lehet rendelni akár a szerzőnél, akár a Szent-István-Társu-
lat ügynökségében. A megrendelési feltételeket 1. a ,Bel.1 36. 
sz. 304 lap. 

Mielőtt e munkát behatóbban ismertetnők, első meg-
tekintésre is azt mondhatjuk, hogy a második kötet, mely a 
„Hunyadi Mátyás" czégü nyomdából került ki, kiállítás 
dolgában korántsem versenyezhet az elsővel, mely Temes-
várt jelent meg. Sőt nem értjük, miként léphet tisztességre 
igényt tartó üzlet ilyesvalamivel a müveit közönség elé. Saj-
nálunk minden írót, ki különben talán sikerült munkáját 
ily kezekre bízza. 

VEGYESEK. 
— Junius 9-én, midőn a német birodalmi tanácsban a 

szentszéknéli követnek járandóságai felett folyna a vita, 
Bismarck kijelenté, hogy e követségnek betöltése nem függ 
össze a pápának világi hatalmával, s ha jelenleg nem is lehet 
követet küldeni oda, mert a német birodalom képviselője 
nem teheti ki magát oly fogadtatásnak, mely az általa kép-
viselt birodalomra nézve lealázó volna, azért még sem sza-
bad minden összeköttetést elvágni, hanem várni kell, mig a 
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viszonyok jobbra fordulnak. Végül ezeket mondá : „Tartóz-
kodni fogunk minden beavatkozástól a jövő pápaválasztásba, 
de meg fogjuk vizsgálni, váljon a választás törvényes volt-e 
s váljon a választott képes-e, azon jogokat gyakorolni, me-
lyeket egy törvényesen választott pápának gyakorolnia kell." 
— No, csak lassan ! 

— A cbartresi nagyszerű, nemzeti bucsujárásban több 
mint 100 tagja a franczia nemzetgyűlésnek s 150 katona-
tiszt vett részt. Adja Isten, bogy a kijózanodás szelleme mi-
nél általánosabb uralomra vergődjék Francziaországban. A 
felülről adott jó példa soba sem marad hatástalan, s hogy a 
vallástalanságot negélyző tudatlanság épen nem egyik felté-
tele a társadalmi felvirágzásnak, az itt Magyarországban 
épen nem szorult elméleti bebizonyításra, mert hiszen, a 
gyakorlat eléggé hangosan beszél. 

— A boroszlói herczeg-püspök Richthofen kanonokot, 
ki legújabban a vatikáni zsinat ellen „tiltakozott", excommu-
nicálta s hivatalától megfosztotta. A kiközösitési okmány 
következőleg hangzik : „Az egyházi törvények alapján k i -
jelentem, miszerint N. N. a katholika egyház közösségéből 
ki van zárva, következőleg a kiközösitésnek minden követ-
kezménye rá háramlik. Ennélfogva elveszti kanonoki j ava -
vadalmát s méltóságát, s képtelen minden egyházi hivatalra, 
a nyert felszentelésből folyó ténykedések s egyéb papi jogok 
gyakorlására, ugy szintén az egyházi tanitói működésre is. 

— Poroszországi Thorn városának bölcs magistratusa 
suo tempore elhatározta, hogy a városi iskolákban csak oly 
tanítókat alkalmaz, kik az infallibilitási dogmát visszavetik. 
Szerencsétlenségére azonban nem jelentkezett olyan egy 
sem, hanem csupa merő infallibilista, ugy, hogy a bölcs t a -
nács kénytelen volt, ebbeli határozatát visszavonni. 

= Nyilathozat. Egy valaki által felsőbb egyházi ható-
ságom előtt — ártani akarásból — megújított balvélemény 

ellenében ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy én a 
katholika vallás kötelékéből soha egy perezre sem léptem ki, 
és ezen állitásom megezáfolására az egész világot bátran fel-
hívom. Perlakon 1873. jun. 10. Láposy Gr. Márton, perlaki 
plébános. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 409 ft . 60 kr. és 42 db. cs. kir. arany, 
10 f rank aranyban, 9 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 2 db. ezüstforintos. 

A deáki plébánia részéről 4 f r t . 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Ugyanattól a sz.-László-társulat számára . 4 fr t . 
Krisztus koporsójánál felajánl tátott a sz. sir őreinek 6 ft. 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött padtársaink javára. 

Eddigi összeg: 169 ft . 10 kr. , 3 db. cs. k. arany s 17 ft . 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

Svajczi üldözött paptársainknak Deákiból ezen jeligék 
alatt : Nolite timere opprobrium homiuum, et blasphemias 
eorum ne metuatis. Isai. 51. In mundo pressuram habebitis, 
sed confidite, Ego vici mundum. Joan. 16. . . . 10 ft . 

Mezey Rudolf, bajnai plébános 10 f t . 

Szerkesztői üzenetek. 
Perlakra. Kívánatos lenne, ha hasonló ügyekben röviden infor-

máltatnánk. Különben pedig a t. beküldő iránti szives tekintetből közöl-
tük a nyilatkozatot. 

Szabadka. A cserepéldányt készségesen megindítjuk, mihelyt az 
uj lapnak első száma kezünkhöz érkezett. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Egy félévnek letelte után elérkezett azon pillanat, melyben lapunk t. közönsége annak magatartása, iránya s 

belértéke felett Ítéletet mondand. 
Ondicsérés nélkül nyugodtan vár juk ez ítéletet ; mert lelkismeretünk azt sugallja nekünk, hogy mindent meg-

tettünk, mit körülményeink közt tehettünk. 
„Általános érdekűnek kell lenni a ,Religio'-nak, anélkül, hogy azért az alaposság követelményei ellen 

vétsen ; figyelemmel kell kisérnie a nagy világnak eseményeit, a mennyiben ezek a katholicismusra nézve fontosak, érde-
kesek vagy veszélyesek is, anélkül, hogy ezért a szűkebb hazának közállapotait, s mindazon, naponta más-más alakban 
felmerülő viszonyokat és eszméket, ezeknek fejlődését, átalakulását és változásait szem elől tévesztené, melyek összhatá-
sukban a magyarhoni, kath. egyháznak állására s sorsára nézve, döntő befolyással lehetnek" . . . . ezt mondók ezelőtt egy 
félévvel, akkor közrebocsátott, előfizetési felhívásunkban, s ma azon nyugodt öntudattal lépünk t. olvasó közönségünk elé, 
hogy nagyjában e pontok és irányelvek valának azok, melyek szerkesztői működésünket vezérlék. 

Éber figyelemmel követtük, bel- és külföldön egyiránt az események folyását, s mindenkor azon voltunk, hogy 
gyors, változatos s megbízható tudósításaink legyenek, hogy külföldön egy mozzanat se forduljon elő, mely legalább 
említve, hazánkban pedig egy sem, mely érdemleges megvitatásnak tárgya ne leendett. Az igazságot védelmezni, az eszmé-
ket tisztázni s a sürü támadásokat bátran visszaverni : ez képezé feladatunknak egyik kiváló részét, mig másrészt a 
szorosabban vett tudományos munkálkodást sem egészen figyelmen kivül hagyni, s a t . olvasókörünket érdeklő irodalmi 
mozzanatokat is hol ismertetőleg, hol itészetileg tárgyalni iparkodtunk. 

Ezek után teljes bizalommal fordulunk t. közönségünkhez azon kéréssel, miszerint lapunknak támogatásában 
ezentúl sem ellankadni, hanem minél sűrűbb részvét által arról méltóztassék bennünket biztositani, hogy minden méltányos 
igényt kielégítenünk sikerült. 

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

Egész évre 10 frt. , félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221. sz. II. em., hova a 

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

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

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heteu-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 í't. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 21. SO. 

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

zendők. 

I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A vegyes házassági válóperek. — Ka-
techetikai különlegességek. — A szabad egyház és állam 
tana. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A vegyesházassági válóperek. 
Az 1868. évi XLVIII . tczikk a vegyes házas-

sági válópereket alperes illetékes bírósága eló'tt ren-
deli megkezdetni, honnan a jogerőre emelkedett 
Ítélet a felperes bíróságához teendő át ; és mindenik 
félre nézve egyedül saját illetékes bíróságának az 
illető fél saját hitelvei alapján hozott jogerejii Íté-
lete kőtelező. 

Ez intézkedés természetesen szintén a jogegyen-
lőség „nagy elvének" kifolyása, melyet a jogügyi 
bizottság annak idejében oly fenhangon és malasz-
tos ajakkal hangoztatott ; a mint egyáltalán szép 
magyar hazánkban jelenleg semmi sem történik, 
hogy valami „nagy elv" vagy „újkori vívmány" 
keze ne volna benne, és még a falusi táblabíró is 
valami „nagy elv" hangoztatása mellett gyúj t pi-
pára, s bizonyosan a zsebmetszők is tudnának va-
lami nemzetgazdászati vívmányra hivatkozni. 

Miután tehát annyira tele vagyunk a XIX. 
század nagy elveivel, cseppet sein csudálkozhatunk, 
hogy a 48 t. cz. intézkedését szintén valami nagy 
elvre alapította, és hogy e nagy elv dogmaticus 
igazságáról oly csalhatatlanul meg van győződve 
mindenki, kezdve a ministerektől a legutolsó ügy-
védsegédig, és ráadásul az egész olvasni tudó kö-
zönség, hogy bizony-bizony nagyon roszul járna, 
ki a fendicsért intézkedés méltányosságát, vagy 
plane szabadelvüségét kétségbe merné vonni. 

Mi sem merjük tehát egyenesen kimondani a 
liberalismus elleni eretnekségünket, mert a szabad 
véleménynyilvánítás ezen korszakában betörhetnék 
fejünket ; hanem csak nagy szerényen meghúzó-
dunk egy pár félénk megjegyzés mögé, s onnan 
mutatunk a tényleg fennálló és senki által meg 

nem változtatható viszonyokra, a t . olvasóra bíz-
ván, hogy a következtetést vonja ki belőle, és 
mondja ki fenhangon, ha nem fél, hogy „újságba 
kerül" vagy vérszomjas interpellatio tárgya lesz. 

Hogy mind ezen, mind pedig az ujabb összes 
vallásügyi törvényeken, névszerint az LUI . tör-
vényczikken nagyon megérzik a protestánsok érde-
kei iránti kedvezés és hódolat — ennek felfedezésé-
hez nem kell nagy malitia. A kinek szeme van lát-
hatja, s a kinek háta van érezheti, hogy Magyaror-
szágban a protestantismus az uralkodó vallás, mely 
Irhonban, Svédországban és közelebbről is ismert 
gyengéd türelmével jár el nálunk is a katholicis-
mus irányában, s e mellett még igen érzékenyen és 
szivrehatólag tud elnyomatása felett siránkozni. 
Különben mi a világért sem panaszkodunk ezen 
részrehajlás ellen ; meglehet, hogy a jogegyenlőség 
nagy elve ezt igy hozza magával. Egyszerűen csak 
a tényt constatáljuk. 

Ha a XLVIII . t. czikk horderejét teljes mérv-
ben fel akarjuk fogni, összeköttetésbe kell azt hoz-
nunk az LUI . t. cz. 8. §-ával, mely igy szól : „Az 
áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei azon 
egyház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért, 
s az általa elhagyott egyház elvei rá nézve semmi-
ben sem kötelezők." 

Mert ha valamely gyökerében vegyes házas-
ság jő a 48. t. czikk intézkedése szerint birói ítélet 
alá: katholikus szenpontból ugyan ez is sérelmes 
s egyszersmind kissé közel is jár az absurdumhoz, 
miután ugyanazon egy tárgyat — a két perlekedő 
fél házasságát — két, ellentétes elveken álló biró 
ítélete alá veti ; de a felekezetlen állam többi absur-
dumai között ez is passirozhat, mert legalább a há-
zasfelek, mint szerződők magán jogait nem sérti, 
miután mindegyik tudhatta a vegyes házasság meg-
kötésénél, mily jogokat nyer s mily kötelességeket 
vállal magára. 

42 
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Ámde egészen másként áll a dolog, ha egy, 
eredetében tiszta katholikus házasság az egyik fél 
áttérése által válik vegyessé. Az LIII . t. cz. 8. §-a 
szerint az áttért minden ez utáni cselekménye uj 
vallása elvei szerint Ítélendő meg, tehát válóperében 
is rá nézve csak az uj vallás elvei szerint hozott itélet 
lesz kötelező. 

Vegyünk fel egy ily esetet. 
Két, katholikus vallású személy házasságra 

lép, mindkettő azon tudattal, hogy a mint ő házas-
társához , ugy ez is hozzá felbonthatatlan ka-
pocscsal van oda csatolva. Idő multával a férj meg-
unja nejét ; egy jobb parthiet látván maga előtt, az 
LII I . t. czikk értelmében jelenti magát lelkészénél 
s két hét alatt protestánssá lesz. A mint látjuk, e 
műtét nem jár nagy nehézséggel, akárki megteheti 
gyorsan és baj nélkül. A férj, már mint protestáns, 
katholikusnak maradt neje ellen a kath. szentszék-
nél köteléki válópert indit, például engesztelhetet-
len gyűlölség vagy más alapon, okot nagyon köny-
nyü találni. A katholikus szentszék kath. elvek 
szerint Ítélvén, a házasságot természetesen nem 
semmisiti meg, hanem legfölebb az ágy- és asztal-
tóli elválasztást mondja ki. A per most 30 nap alatt 
áttétetik a 48. t. cz. szerint a felperes férj illetékes 
bíróságához., vagyis Magyarországon a polgári tör-
vényszékhez, Erdélyben a prot. egyházi bírósághoz, 
hol ugyanazon házasság a protestáns elvek alapján 
felbontatik, s a férj, miután rá nézve a LII I . t. cz. 
8. §-a szerint elhagyott egyházának elvei semmiben 
sem kötelezők s az áttérés utáni cselekményei csak 
u j egyháza tanai szerint itélendők meg, u j házas-
ságra léphet, mig neje — kire ismét saját egyházá-
nak tanai kötelezők — továbbra is azon férjhez 
marad kötve, ki már más nővel él házasságban. 

Regénynek érdekes lehet, de igazságszolgálta-
tásnak nagyon siralmas! 

Hiában hivatkoznak a jogegyenlőség nagy el-
vére; mert bizony nem jogegyenlőség ez, hanem 
egyenes jogsértés. 

Nem értjük pedig a jogsértés alatt, mintha e 
törvény által a kath. egyháznak, mint ilyennek 
hitelvei, meggyőződése, jogai szenvednének sérü-
lést ; ez ugyan igy van, de erre hivatkozni a sza-
badság arany korában vakmerőség volna, s hanem 
is zárnának be érte, bizonyára derekasan kine-
vetnének. 

Hanem meg vannak sértve ez által az egyén-
nek, mint szerződő félnek szerződésbiztositotta ma-

gánjogai, s ezeket talán még a felekezetlen állam is 
respectálni tartoznék. 

Helyezzük csak magunkat a felekezetnélküli 
állam álláspontjára s vizsgáljuk meg innen e kér-
dést, higgadtan és elfogultság nélkül. Csiky Gergely. 

(Vége köv ) 

Katechetikai különlegességek. 
Nogáll Jánostól. 

Meglehet, hogy a kitűzött czég láttára nyájas olvasóm 
már bazár-féle „specialitások-"ra gondol, s mosolylyal ar-
czán gondolja magában, hogy már mi lesz ebből, s én nem 
késem megvallani, hogy a jelzett tárgyra vonatkozólag csak-
ugyan különleges nézeteket, és különleges módozatokat, a 
szokásosaktól eltérőket, szándékom koczkáztatni. Ennyit 
elöljáróban. Lássunk a dologhoz. 

I. 
(Káténk alapszerkezete.) Hogy mi történik papnevel-

déinkben, hogy közelebbi években mikép járnak el az illetők 
a „katechetica institutió"-val, azt nem tudom, annyit tudok, 
arra velem együtt kortársaim közöl többen emlékezhetnek, 
hogy midőn ezelőtt harmincz évvel a „theologia pastoralis"-
sal vesződtünk, ugyancsak izzadtunk bele a sok divisiók és 
distinctiókban, csakúgy főtt a fejünk a felhalmozott tudomá-
nyos készüléktől ; de kátét nem láttunk, a könyvet magát, 
mely szerint a jövőben eljárandók valánk, kezünkbe nem ad-
ták ! Hogy mi történik jelenben népiskoláinkban, hogy nép-
nevelési törvényünk, mely oly remekül van szerkesztve . . . a 
mi vesztünkre, felvillanyozta-e lelkipásztorainkat, megkettőz-
tette-e hitoktatóink buzgóságát, azt (azon szűk téren tul, 
melyen a legszentebb ügynek magam is egyik munkása va-
gyok), szintén nem tudom, annyit tudok, hogy pap társaim 
fiatal nemzedékéből, melyhez jövőnk minden reménye csatla-
koznék . . . találkoztam bizony nem egygyel, a ki a kérdésre, 
hogy mikép van szerkesztve, hány részből áll az iskolákban 
használt káté, felelni nem tudott. Szent Isten, mire mutat 
ez? ! Akinek annyi lelke sincs, hogy csak meg is ismerked-
nék a tankönyvvel, mely szerint eljárni köteles, azzal nincs 
mit beszélni. Hagyjuk. 

Az ötvenes években a népiskola hazánkban nagy átala-
kuláson ment keresztül. Akarjuk, ne akarjuk, meg kell val-
lanunk, hogy a népiskola ügye sokban jobbra fordult. Az uj 
tankönyvekkel kátéinkra is került a sor. Szőnyegre került az 
ó- vagy uj káté kérdése is. Volt alkalmam ezen kérdés-
ben hivatalból nyilatkozni, s megvallom, hogy illetékes ha-
tóság előtt az ó káté mellett nyilatkoztam. Érveim, melyeket 
alig szükség felemlítenem , elhangzottak ; az ó vagyis a régi 
Canisius-Battyániféle káté az átalakulás áramlatában á régi 
tankönyvekkel együtt tényleg elmerült, és helyébe az uj 
Deharbeféle regensburgi káté került felül, és pedig jófor-
mán egy időben kettős átdolgozásban, az égri és esztergami 
kiadás szerint, országszerte divatba jött. Sajnáltam a régi 
káté leszorultát ; sajnálkozásomat osztotta egy bizonyára 
igen illetékes tekintély, P. Weninger, kivel 63-ban a kalocsai 
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zsinat alkalmából a dologról értekeztem, és sajnálkozásun-
kat ugy tudom, sokan osztják kivált idősebb nemzedékbeli 
páptársaim közöl; sajnáljuk a régi káté leszorultát főleg 
azon szempontból, melyben az uj káté eltér tőle, alapszerke-
zete tekintetéből. A régi vagyis Canisiusféle káté a ka-
techetikai bitoktatás anyagát öt részre osztotta : 1) a bit, 2) 
a remény, 3) a szeretet, 4) a szentségek, 5) a keresztény 
igazság felőli szakaszokra, egy toldalékkal a négy utolsó 
dolgokról. Volt ezen osztályozásban életrevaló rendszer, 
volt ezen alapszerkezetben szerves összeköttetés, melyet 
nem vala nehéz megértetni a gyermekekkel és érvényesíteni 
a hivő nép életében. Természetesnek látszott, s a mint a 
keresztény tudós a dolog mivoltából axióma gyanánt követ-
keztette, ugy a hivő nép a vallásosság ösztönéből magától 
érzette, hogy a religio voltaképen a hit, remény és szeretet-
ben sarkallik ; azt meg nem sokba került megértetni, hogy 
ezen három isteni-erény szerinti lelkületnek a természet-
fölötti malaszt az éltetője, eredménye pedig a keresztény-
igazság, záradékul a négy utolsó dolgokkal ; azon fölül (P. 
Weninger után mondom), mily szép vala, mily jelentékeny 
helyet foglalt, mily fontos szerepet nyert vala a régi káté 
oeconomiájában az ,imádság' . . . a ,remény' szakaszában, 
mint a keresztény remény főfő gyakorlata ; és mily eszélyes-
ség vala az öreg Canisiustól a korabeli eretnekséggel szem-
ben a ,sola üdes' szereteti ens ége ellenében az ,isteni szeretet' 
jelvénye alatt sorolni fel rendre az Isten és felebarátunk 
iránti keresztény kötelmeket! Sajnáltam, mondám, és két-
ségkívül sajnálta velem együtt számos korosabb lelkipásztor 
a megszokott s a hivő nép észjárásába átment szerkezetű 
tankönyv leszorultát. De már tul vagyunk rajta, az uj nemze-
dék már elszokott a régi kátétól ; immár kár volna mellette 
kardoskodni ; tanácsosabb lesz immár az országszerte ura-
lomra vergődött uj kátéval foglalkozni, s ennek a gyakorlat 
révén észlelt hiányain kellő módositással segiteni, vagy pedig, 
ha ugy fordulna, más expediensről gondoskodni. 

Lássuk tehát az uj kátét. A gyakorlat révén észlelt ese-
dékes hiányokat illetőleg jelenleg nincs szólóm ; ilyeseket 
lesz alkalom nevezetszerint szóba hozni, ha majd részleges-
ségekre kerül a sor ; egyelőre átalánosságban csak egyet 
jelzek, azt, hogy az uj káténak kétféle kiadása forog kézen. 
Ezt már magában szerfölött nagy bajnak tartom. De ennél 
nagyobb bajnak tartom épen azt, a miben az uj káté volta-
képen eltér e régi kátétól ; értem a tantárgy sorrendét, ér-
tem az alapszerkezetet, melyre az uj tankönyv rendszere 
épül. Eltekintve jelennen a kettős kiadás nyelvezetbeli 
eltéréseitől, a dolog lényegére térek. Alapszerkezetére nézve 
az uj káté mindkét kiadásában „az ember rendeltetésé"-ből 
indul ki, abból, hogy „mi végre vagyunk a földön." Alapkér-
désnek nem rosz ; csakhogy ha már tudományos rendszeres-
séggel vala szándék eljárni, az alapkérdés mélyebb alapkövére 
kellett volna állni, az ember „rendeltetését" az ember „mi-
voltából" kellett volna következtetni, és erre alapítani az 
ember viszonyát Isten irányában. Az ember viszonya Isten 
irányában . . . ez épen a ,religio' ; ezt kell vala a ,religio, 
tankönyvében a kérdések egymásutánjain mindvégig és min-
den alkalommal hangoztatni ; mily könnyű volna pl., hogy 
csak egyet emlitsek, hivatkozással az embernek Isten iránti 
viszonyára következtetni és megértetni az ,imádság' mivoltát 

és azt első és legszentebb köteletségül feltüntetni ! Ez egy, 
S még egyszer mondom, a kérdés, hogy „mivégre vagyunk a 
földön", alapkérdésnek nem ros?;és midőn az uj káté az 
ember rendeltetéséből indulván ki, ezen életkérdés alapján 
állapítja meg az összes tananyag sorrendjét, az sem rosz ; 
csakhogy épen itt látom feltorlódni a legnagyobb nehézsé-
geket az uj káté alapszerkezete ellen. Az uj káté feltévén a 
kérdést : „Mit kell tennünk, ha az Istent megismerni, őt 
szeretni, neki szolgálni és üdvözölni akarunk?" felel : „ 1) 
hinnünk kell mindazt, a mit Isten kinyilatkoztatott ; 2) meg 
kell tartanunk mindazon parancsolatokat, melyeket Isten 
elénk szabott ; 3) élnünk kell azon malaszt-eszközökkel, me-
lyeket Isten a mi üdvösségünkre rendelt." És ehez képest 
a tankönyvet három szakaszra osztja : a hitről, a parancsok-
ról, a malaszteszközökről. Világos ez ? Én nem látom világo-
llak. Sőt veszedelmet látok benne. Mást szeretnék. Nem lá-
tom világosnak. Hinnünk kell ? de mért ? Meg kell tartanunk 
a parancsokat ? de mért ? Élnünk kell a malaszteszközökkel ? 
de mért ? Nem látom alapját ezen osztályozásnák. Sőt ve-
szedelmet látok benne. Mire való vala igy ennyire szétválasz-
tani, s igy különvenni a hiendőket és teendőket? hozzá meg 
a malasztról, a kereszténység szivvéréről szóló legsarkalato-
sabb tant igyennyire hátradobva s mintegy függelékül csu-
pán segélyül szerepeltetni ? ! Nem félő-e, hogy a tanoncz a 
hiendők és teendők ezen gépleges különválasztásában ingert 
leljen azon gondolatra, hogy a hiendőket el is lehetne ejteni, 
csak a teendők maradjanak? Manap, midőn amugyis oly 
könnyen elbánnak a hitágazatokkal és csakis a tiszta „morált" 
szeretik hangoztatni, midőn nélkülözlietőknek szeretik venni 
a hitbeli tanokat, és csakis, „akármily vallás"-féle „becsüle-
tesség"-et elégségesnek kürtölnek, midőn a kereszténység 
áldásait amúgy nagyjában csak meghagynák, de az elveket, 
melyekből azon áldások fakadnak, mellőzhetőknek vélik, mi-
dőn imigy-amugy csak méltányolnák az irgalmas-néne áldo-
zatját, de a hozott áldozat rugóit és tényezőit tudatlanra sze-
retnék venni,.. . manap épen nem látszik időszerűnek ugyany-
nyira szétválasztani a fának gyökét és törzsét galyai s virá-
gaitól, és különvéve állítani ki szemlére élvezetes gyümölcseit. 
Legjobb esetre nagy kérdés, hogy vájjon fel fogják-e tanon-
czaink és hiveink ismerni ily különvált szakaszokban a hien-
dők és teendők bel-összeköttetését ; ezen összeköttetés az uj 
kátéban csakugyan nincs kellőleg feltüntetve, és megtörtént 
rajtam, hogy midőn nem gyermekektől, de felnőttektől, ké-
pezdei (!) növendékektől kérdeztem, hogy mit felelnének nekem 
arra, ha mondanám, hogy hagyjuk a hiendőket, csak a teen-
dőket teljesítsük, kérdésemre feleletet nem kaptam. Abban meg, 
hogy a malaszt és szentségekről szóló tan harmadik helyen 
jóformán csak toldalékul szerepeljen, épenséggel veszedelmet 
látok már csak azért is, mert az én szemeim ugy látják, hogy 
ezen tan a kereszténység magva, az egész keresztény hitrend-
szer veleje, melyre a gyakorlati hitélet tekintetéből a legfőbb 
súlyt szükség fektetni. Ezért mondom, hogy a tananyag sor-
rendjére nézve káténknak alapszerkezetet mást szeretnék. De 
minőt? A tananyagot összevissza hányni csakugyan nem 
lehet, sorrendet mindenesetre szakaszok szerint kell megálla-
pitani, alapszerkezetet tankönyvünk mindenesetre szükségei, 
de minőt ? Hamár az ó Canisius-Battyányiféle kátétól az uj 
nemzedék olyannyira elszokott, hogy azt régi szerkezetében s 
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alakjában visszaállítani alig tanácsos ; hamár az uj Debarbeféle 
káté elemi iskoláinkban s nagyrészt már ujabb nemzedékbeli 
népünk bitéletében is olyannyira uralomra vergődött, misze-
rint azt érvényéből végkép kiforgatni szintén veszedelemmel 
talál járni: vájjon nem maradbatna-e meg mégis az uj káté 
jelen szerkezetében? Nem maradhat, alapszerkezetének jelzett 
hiánya miatt nem ; de nem maradhat már csak azért sem, 
mert kettős kiadásának nyelvezetbeli eltérésein s egyéb külön-
bözetein mindenesetre segíteni kell, azonfölül a három, illető-
leg négy (elemi, kis, közép és nagy) káté változatait öszliang-
zásba hozni amugyis múlhatatlanul szükséges. A külön kiadá-
sok dissonantiáit évek óta panaszoljuk, hogy az ebből keletke-
zett bajt valahára csakugyan meg kell szüntetni, azt téltul 
mindnyájan elismerjük ; ha már tehát érintett alaki eltérése-
ken csakugyan segíteni szándék, legtanácsosabb lesz „egy íüst 
alatt" alapszerkezetében is oly módosítást tenni, mely midőn 
a jelzett hiányokat megorvosolja, a tananyag sorrendjét kellő 
kerékvágásába hozza, anélkül, hogy a gyakorlat ellen irtó 
háborúra kelne. Azt látom, hogy az ily módosítást is a dolog 
kényes voltához képest csak csinnyán, nagy kímélettel keilend 
foganatba venni. Ugy látom, hogy a dologban három tekintet 
szabja meg az irányt. Elsőben nyelvezet tekintetében szükség, 
hogy a káté akármelyik kiadásában mindvégig ugyanazon 
műszavak, ugyanazon szólamok, ugyanazon definitiók fordul-
janak elő. Másodszor tartalom tekintetében szükség, hogy a 
káté három, illetőleg négy (elemi, kis, közép és nagy) kiadá-
sában mindvégig ugyanazon kérdések és feleletek forduljanak 
elő ; a különbözet csakis abban állna, hogy fokozatonkint 
több-több lenne a kérdés és felelet ; a nagy káté a kis és közép 
káté minden kérdéseit magában foglalná, s a tanfokozat a 
kérdésekhez illesztett egy meg két csillaggal jeleztetnék. Ezen 
két tekintet igazolására, ugyhiszem, alig szükség érvekkel fel-
hozakodni. Legtöbb nehézség forog fön harmadik tekintetben, 
a tananyag sorrendjére, a káté alapszerkezetére nézve. 

A dolog szerfölött kényes, mert . . . itt tekintélyek-
kel állunk szemben, tekintélyekkel, melyek a módosítás 
foganatosítására nézve egyedül illetékesek a dologban 
dönteni. írni, mint iró, irhatok, kiadhatok én kátét akár-
minőt csak hitágazatba ne ütközzem; irhatok, kiadhatok 
kátét akármennyit, csak győzzem pénzzel a nyomtatás költsé-
gét ; de mit érek vele ? Arról van a szó, hogy iskoláinkban s 
idővel a hivő nép kezén, a családok hitéletében s híveink ész-
járásában minő káté jusson érvényre ; ez pedig nem járja 
püspökeink tekintélye nélkül ! Kérdés, havajjon a módosítás, 
melyet káténk alapszerkezetére nézve javaslatba hoznék, el-
fogadtatik-e majd az egyedül illetékes tekintélyek által . . . 
Pedig mégis csak jó volna, mégis csak szép dolog volna, mégis 
csak kívánatos volna, ha addigis, mig egy egyetemes zsinat 
vagy az apostoli szentszék határozata folytán az egész egy-
házban egy és ugyanazon káté jönne közhasználatba Magyar-
országnak volna kátéja, mely országszerte közhasználatban 
lenne, minden iskoláinkban érvénynyel bírna ! Volna pedig 
erre mód, mely alkalmas lenne az esztergomi meg egri káté 
közt a versenyt megszüntetni, anélkül, hogy akár az egyik, 
akár a másiknak tekintélyén csorbát ejtene. Nem magam 
ötletét szándékom erőltetni. Esedezem Esztergomnak, ese-
dezem Egernek, esedezem az illetékes tekintélyeknek, hajol-
janak meg egy tekintélynek, mely előtt meghajolnunk csak 

dicsőségünkre válik . . . esedezem Esztergomnak, esedezem 
Egernek, hajoljanak meg . . . Rómának ! A mely módosítást 
javaslatba szándékom hozni káténk alapszerkezetére nézve, 
az a ,Cateckismus Romanus' vezéreszméjéből indul ki. 

Előterjesztem a tervezett alapszerkezet szálait. 
A római káté, előrebocsátván egy „praefatiót," melynek 

veleje abban áll, hogy Krisztus az emberiség megváltását az 
ő egyháza által folyton folyvást munkálja . . . a tananyagot a 
M e g v á l t ó h á r m a s h i v a t a l a szerint osztályozza. „At 
vero cum Jesus Christus Salvator noster in xnundum venit, 
trium personarum partes et officium suscepit : p r o p h e t a e, 
s a c e r d o t i s ac r e g i s , atque ob eas causas Christus di-
ctus est etunctus a d i l l o r u m m u n e r u m f u n c t i o n e m , 
non quidem alicujus mortalis opera sed coelestis patris virtu-
te, non terreno unguento, sed spirituali oleo." (Cath. Rom. p. 
I. n. 7.) A Megváltónak ezen hármas tisztéhez képest a római 
káté a megváltás munkájának folytonosságát s ehezképest a 
keresztény religio egész tananyagát három szakaszban követ-
kező sorrendben tárgyalja : 1) „Pars prima : de fide et sym-
bolo fidei ; 2) Pars secunda : de sacramentis in genere, et in 
specie; 3) Pars tertia : de decalogo divinisque legibus". 
(Ezek után egy negyedik szakasz szól : „de orationc".) 
Nyilvánvaló, hogy ily sorrendben a megváltás munkájának 
egész oeconomiája a Megváltó személye körül fordul, és ehez-
képest 1-ső szakaszban a Megváltó tanítói-hivatala, 2-dik 
szakaszban a Megváltó főpapi-hivatala, 3-dik szakaszban a 
Megváltó királyi-hivatala érvényesíttetik ; 1-ső szakasz rova-
tába esik a főtanitó hirdette hit tantartalma általában és 
hitágazatonkint nevezetszerint ; 2-dik szakasz rovatába esik 
a főpap áldozatja által szerzette malaszt általában a malaszt 
közlönyeivel nevezetszerint; 3-dik szakasz rovatába esik 
urunk-királyunk adta szeretet-törvénye általában, az isteni 
és egyházi parancsolatokkal nevezetszerint. Igy vagyon össze-
állítva a római káté. Ezen szerkezetnek azután van alapja, 
és szakaszai nem gépleg hanem szerves összeköttetésben 
függnek össze. Krisztus személye, amint kell is, az előtérben 
áll és körötte csoportozik a keresztény hit egész rendszere ; 
Krisztus az előtérben az ő egyházával, az ő személye az egész 
hitrendszer sarka, az ő szive a gyúpont, melyből a megváltás 
munkájának minden áldásai kisugárzanak, az ő hármas 
tiszte három kötelék, melyekkel beléje kapaszkodunk, hozzá 
ragaszkodunk, vele összeköttetésben élünk. Religione religa-
mur Deo in Christo Jesu. Ez aztán keresztény hitélet. Ezt 
akarja, erre tör a római káté, ezt köti leikökre az egyház 
szolgáinak, különösen a lelkipásztoroknak, ezt szorgalmazza 
érvekkel, melyek szivet lelket megrázkódtatnak. (V. ö. ,Cath. 
Rom.' praef. n. 7.) Evégre mindenütt és minden alkalommal 
Krisztusra utal, Krisztust állítja az előtérbe, Krisztust az ő 
egyházában hármas tisztének folytonosságával. Ugy is kell. 
És épen manap kell Krisztus személyét magasra tartanunk 
és hangoztatnunk az ő tekintélyét s joguralmát, mert Krisz-
tussal élünk, Krisztussal halunk, ő a mi hitünk, a mi remé-
nyünk, a mi szeretetünk, ő a mi mindenünk. Krisztus a mi 
hitünk nemcsak annyiban, hogy „igaznak tartjuk" ezt-azt, 
amit tanított, hanem hiszünk „benne" éshiszszük „őt magát," 
amint öröktől fogva az Atyától született, amint ,az idők tel-
jében' a szeplőtelen szent szűz vérétől vérünk lett, amint a 
kereszten magát feláldozta és folyton fel-feláldozza magát 
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értünk oltárainkon, amint él és uralkodik maga egyházában, 
amint eljövend Ítélni eleveneket és holtakat. És Krisztus a 
mi reményünk, nemcsak annyiban, hogy „remélünk" tőle 
egyet-más, akár az örök boldogságot, hanem remélünk „benne" 
és reméljük „őt magát," mert bizony nemis magam érdemé-
ből ( ! ) hanem csakis az ő kegyelméből remélek, az ő érdemé-
ből remélem akár az örök boldogságot, és remélem „ őt magát, " 
mert hát épen ő az én örök boldogságom . . . aquinói szent 
Tamással mondom : „Teipsum, Domine !" És Krisztus a mi 
szeretetünk, nemcsak annyiban, amennyiben szeretni ő taní-
tott, hanem szeretjük „őt magát," ő benne és ő érette szeret-
jük az Is tent , ő benne és ő érette szeretjük az embert, 
őt magát szeretjük mindenben , amit ő szeretetére 
méltat, pl. az embert, ezt erkölcsi sülyedtében és nyo-
morában is, és pedig ekkor, midőn a természet szeretne el-
fordulni tőle, ekkor leginkább ; Krisztus a mi szeretetünk, 
olyannyira, hogy nálanélkül alig van mit szeretnünk, nála-
nélkül alig lehetséges szeretni ; mert volna bizony alkalom 
elég, szolgáltat az élet tapasztalása okot akarmennyit utálni 
és gyűlölni az emberiséget, de azért a szeretet még sem fo-
gyatkozik meg az igaz keresztény szívben, mivelhogy Krisz-
tusban szeret és Krisztusért szeret. Krisztus nélkül élni, 
nem is volna érdemes élni, nálanélkül nem látom, hogy mi 
értelme volna az életnek, és ha az apostol azt mondja, hogy 
Krisztus nélkül, az ő hitének reményei nélkül keresztény 
létünkre nyomorultabbak volnánk minden embereknél mise-
rabiliores omnibus ho minibus. . . . " mondhatjuk bizvást, 
hogy nálanélkül lennénk bizony nyomorultabbak akár az 
oktalan állatoknál is. Krisztus a mi hitünk, reményünk, sze-
retetünk, életünk, mindennünk. Azért tehát csak rajta ! „Ki 
kell tűzni ezt a zászlót." Krisztust az előtérbe, Krisztust az 
ő egyházában hármas tisztének folytonosságával. Ezen in-
tuitiót tartja szemmel a római káté, ezzel osztályozza három 
szakaszra a tantartalom sorrendjét, osztályozza de nem vá-
lasztja szét, hanem összefogja a Megváltó személyével egy 
fénycsomóban együvé foglalja és szétbonthatatlan összletben 
szerves összeköttetésben tartja az egészet. A római káté 
ezen intuitióját szeretném, ezt kérem átültettetni magyar 
káténkba, s idővel az emelkedő tanfokozatokon végig minden 

vallási tankönyveinkbe Ezen intuitiót tartva szemmel, 
egyelőre káténk alapszerkezetének szálait következőleg fű-
zöm. Az ember Isten teremtménye, legjelesebb teremtménye 
a földön, az ő képére és hasonlatosságára. Ezen mivoltánál 
fogva az ember képes és köteles az Istent megismerni, tisz-
telni, szeretni és hivatalos ez által örökre üdvözölni. Mivol-
tából következik rendeltetése ; rendeltetéséből viszony követ-
kezik, az ember viszonya Isten irányában. . . . 

Az ember Isten irányában kellő viszonyba jő Kristus 
által. Krisztusról tudomásunk sem volna, de meg módunk 
sem volna csak hozzá is férni — az egyház nélkül ; a mi 
(positiv, való) tudomásunk van róla, az egyház által van, és 
csak is az egyház által van módunk is vele érintkezésbe s 
összeköttetésbe jönni. Az ő tekintélye, az ő áldozatja, az ő 
hatalma örökségével az egyház elénkbe adja az ő tanait, 
kiszolgáltatja az ő malasztjait, elénkbe szabja az ő tör-
vényeit. . . . 

Az ember Istén irányában kellő viszonyba jő Krisztus-
sal az ő egyháza által. 

Krisztus maga az ő egyházában él és uralkodik, s az 
emberiség megváltásának nagy munkáját folyton érvényesiti 
megváltói hármas tisztének folytonossága által. Az emberiség 
megváltója az embert rendeltetéséhez képest Istennel kellő 
viszonyba hozza . . . maga egyházában 

mint prófétánk tanitói-kivatala, 
mint főpapunk áldozói-hivatala 
mint királyunk törvényhozói-hivatala 

folytonossága által. 

Ime a tervezett alapszerkezet szálai. Vezéreszméje : 
Az ember rendeltetéséhez képest Istennel kellő viszonyba jő 
Krisztus által . . . Krisztus hármas hivatala által az ő egy-
házában. Sorrendje : Három szakasz Krisztus három hivata-
láról . . . 

Meglehet, akad, a ki ezen tervezetre az mondja, hogy a 
Deharbeféle uj káté szerkezetének is ugyanaz a vezéresz-
méje, csak sorrendje különböző, és ezen, ha baj, könnyű se-
gíteni, ha a harmadik szakaszt (,a malaszteszközökről') má-
sodiknak, a második szakaszt (,a parancsolatokról') harma-
diknak veszszük. Részemről nem ellenkezem. Ego non 
contradico. Jóllehet mondhatnám, hogy a „szerkezet" lehet 
ugyanaz, de a Deharbeféle kátéban a szerkezetnek nincs 
„alapja", legalább nincs feltüntetve, holott a római káté 
vezéreszméjével a tervezett szerkezetnek meg van az alapja, 
melynek piedestalján Krisztus személye áll ; mondhatnám, 
hogy a szakaszok tartalma, habár más sorrenddel, meglehet 
ugyanaz, de a Deharbeféle kátéban a szakaszok csak gépleg 
vannak összeállítva, holott a római káté vezéreszméjével a 
tervezett szerkezet alapján a szakaszok egymásutánja az 
emberiség megváltójának missiójából természetes folyomá-
nyul következik, sorrendje nem gépleg, kanem szerves össze-
köttetéssel fűződik egymásba. Azonban . . . nem ellenke-
zem ; sőt a mondója vagyok, hogy elmés és élelmes katecheta 
Deharbeféle kátéjával kezében érintett hiányokon könnyen 
segíthet, ha legott ,bevezetés'-ében rája utal a szerkezet mé-
lyebb alapjára, s magyarázat közben szakaszról-szakaszra a 
rovatbeli tantartalom benső kapcsolatosságára. Nem ellenke-
zem, már csak azért sem, mert tekintettel a dolog kényes 
voltára nem is vala szándékom meg más kátét hozni indít-
ványba, nem változtatást, csak módosítást szándékom javas-
latba hozni ; s legalább nem mondhatja senki, hogy szemelől 
vesztettem a kellő kíméletet ily kényes dologban. Nem 
ellenkezem, de egyet mégis mondok még. 

Vájjon nem tünt volna szembe, hogy a római káté ve-
zéreszméje szerint tervezett szerkezetben minő szerep j u t . . . 
az egyháznak? Az előtérben Krisztus áll, Krisztus „az ő 
egyházában". Az örök élet igéi és reményei, az ur Jézus 
szivvérének minden malasztjai és áldásai, a keresztény tár-
sadalom fejedelmének jogai és törvényei . . . érvényre jutnak 
az egyház által ; vájjon nem kellene-e többet emlegetnünk, 
többet hangoztatnunk az egyházat ? hogy vetnénk üszköt a 
gyermek, az ifjú lelkébe, hogy gyulaszthatnók lángra a szi-
veket, az egyház iránti szeretet lángjára ? ! Elkelne bizony 
e hazában Benőífy szózata az egyházi honszeretetről ; el-
kelne , valamerre zugnak Dunának, Tiszának habjai, na-
gyon elkelne Mindszenti Gedeon riadója „A szentek uno-
káikoz . . . " (Folyt, köv.) 
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A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
(Folytatás.) 

Eddig a mérsékelt elv szerint egy ágy és asztaltól való 
elválás hasonlatosságát rebesgették: engem — úgymondsze-
rintök a hűtlen status-férj — nem kötelez a te dogmád és 
canonod, megyek utamon ; tessék, te is mehetsz ; mindazon-
által amennyiben az én házamban lakol akaratomat — hol 
ügyünk érintkezik — respeetálnod kell ; te lakosztályodban 
imádkozhatol, és a lelkiekkel békén foglalkozhatol, kivéve 
ha predikáczióid és encyclicáid vendégeimet — a korszelle-
met és haladást — zavarnák, leveleidet ez okból előbb 
én nézem meg, a piacet joga, hiába, nem szabadelvű, de 
szükséges. 

Most azonban a moderatnak nevezett elv szintén hala-
dást jelez, nem hiába, hogy gőzzel utazunk. A jelenlegi olasz 
kormány magát szintén modérât liberálisnak nevezi, mely-
nek Lanza minister-elnök — első landzsása ; s mit monda-
nak ők ? Minghetti, a volt pápai tisztviselő még csak szőr-
mentén beszél, „az államnak nem kell semmi beleszó-
lással birnia az egyház reformjába, az t. i. az egyház 
kényszerítve less rá, de nem erőszak által" — hát hogyan ? 
—• Bonghi azt vallja, il sistema disciplinare della Chiesa 
sia conforme e soggetto a quello dello stato (az egyház 
fegyelmi rendszere legyen az államéhoz alkalmazott és alá-
rendelt) — Bismark is ezt akarja — „legyen bizalmatok" 
folytatja, „a jövőben, hogy a műveltség (?) teljes győzelmet 
nyerend". Es hogy fogják fel ezt a „lassan haladj, tovább 
érsz !" intelmet a a ministerek ? 

Lanza ur — nolle velle — kijátszotta egyik kártyáját ; 
a jezsuita-kohér Mancini meginterpellálta ő kegyelmét, és 
kiugratta a nyulat a bokorból. Igaz-e, ugy mond, hogy a 
kormány mielőtt Rómába jött a piemonti püspöki karnak 
biztositást adott, hogy, — mint ők vallják — a szerzetek és 
az egyház egyéb intézményei nem fognak háborgattatni ? A 
ministerelnöknek — ugy vélem nagyobb kedve lett volna 
azt felelnie: hallja-e azur, ön indiscret egy ember! ám csak 
felelt ily formán : Igen azt nem lehet tagadni (!) ott levén a 
püspöki archivumokban, — de ez még sept. 20-ika előtt 
történt, (még akkor Cadorna nem lőtte szét a Porta Piát,) 
értelme azonban csak az volt — (oh derék interpretálók 
vagytok ti ! a 64-ki conventiót Carutti szintén igy csavarta 
el egy kis nap előtt,) hogy akadályoztatni fog minden sére-
lem az egyháza a pápa, a hit szolgái ellen (no hiszen ezt is 
megtartottátok.) A baloldal erre felrivalt. Nem volt erre joga 
a kormánynak, és ő újra hetelt-hatolt mint Pilatus, mintha 
csak azt mondta volna : ti bikficzek nem tudjátok : lassan 
menj, tovább érsz ! ma is Ígéretet és külszint kell adnunk ; 
48-ban én is hasonlólag tüzeltem a jezsuiták és az egyház 
ellen ; de még akkor mint fiatal orvos és képviselő azt vél-
téin a mit ti, ma azonban a ministerpadon ígéreteket kell 
tennem, hogy alkalmas időben csak félig, vagy épen ne tar t -
sam meg, két éve mult, hogy itt vagyunk Rómában, és vál-
jon nincs-e már a pápaság Avignonban ? 

De Falco igazságügyéi1 ezt világosabban ejti ki „én 
nem foghatom fel" — e szavakkal fordul a baloldalhoz, kik 

a nemzet akaratának más értelmezését sürgették — „hogyan 
vádolhatni a ministeriumot, mintha az a Vaticán előtt meg-
hajtanék ? nem mi vittük-e véghez Róma felszabadítását ? 
és akkor, midőn ilyen törvényjavaslatot nyujtunk be, mint 
amely épen a szőnyegen vagyon ?" Ez legyen aztán nekünk is 
zálogul, hogy a pápa lelki hatalmát nem fogják bántani. 
Nunc venio ad fortissimum virum, Visconti-Venosta az, ki 
beszéde hosszú kötelén magasan járt , ügyesen kezelte asuly-
egyenzőt Európa tiltakozása és a túlzók sürgetése közt. Be-
szédéből egy kis mozaik elég tiszta fogalmat nyujtaud a 
kormány „modérât s conservativ" rendszeréről. 

Előre bocsátván, hogy az egyház és állam közti viszony 
nem oly gyorsan oldathatik meg, biztatja őket, hogy az ő 
rendszerük jóságát az mutatja, miszerint az egyház rosz 
szemmel nézi, sőt még világosabban szól : „A clerus e rend-
szerben olyasmit lát, mely megzavarja minden traditióit, és 
megszünteti az államnak az egyházhoz való utolsó támaszát" 
elég világos ! 

Azon kérdésre, mért nem járnak el Németország nagy 
kancellárja szerint ? azt feleli, mivel más itt a helyzet, ott 
nem a pápaság mint a vallás központi intézménye ellen forr 
a harcz, ott mások ellen használtatik az erőteljes eljárás: itt 
aztán finoman distingválja a pápában a világ-egyház és az 
olasz egyház fejét és mondja : „akarjuk, hogy a pápa lelki 
kormányzatában szabad legyen ; de ez nem rövidíti meg az 
állam azon jogát, hogy törvényeit tiszteletben tartassa." De 
ki által ? persze a pápa által, — igen mert habár kijelenti, 
hogy azon helyzet, melyet a pápának kell teremteniök — 
teljes szabadságot nyujtaud a pápai hivatal teljesítésében a 
conclavéra, (itt tehát a minap Andrássy gr. nagyon elvetette 
a sulykot,) és a külfölddel való érintkezésre, de ott van be-
szédében : a mi pedig az egyháznak az államhozi viszonyát 
illeti Olaszország fentartja a cselekvésnek azon teljes sza-
badságát, melynek örvend minden állam. Ez a teljes szabad-
ság elég nyulékony lesz ily ügyes értelmező kovácsok kala-
pácsa alatt, hogy majd annak idején Mastai-Ferret ti vel is 
„vigorosamente" beszéljenek, mint Bismarck Ledochovszky-
val, ha netalán valamely allocutio „a belnyugalmat fenye-
getné" ; most azonban Európa miatt kéri őket a külügyéi-
ül', hogy ne adjanak módot a pápaságnak külföldre hivat-
koznia, — mintha csak azt mondta volna, nincs több fegy-
veresünk 500000-nél, és Róma védmüvei is csak tervben, pa-
píron vannak még: ne hagyják hát ezt a barátkérdest a nyílt 
seb kérdésének, hisz úgyis csak egy két ezer frankról van 
szó, melyet a generalatusra meghagynak, egyébként csak 
neve lesz ; mert azért a teljes elnyomatás épen nem szenve-
dend kivételt, hanem alkalmazva lesz azon elkobzási tör-
vény, melynél a külügyér szerint is nincs Európában sza-
badelvűbb, értsd igazságtalanabb. Befejezésül még egyszer 
áttér a szabad egyház s szabad állam fogalmára, igy szól-
ván : „igyekeztem megmutatni, hogy független marad az 
egyház és állam viszonya, s szabad, teljesen ssabad lesz a mi 
eljárásunk, kell-e több ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 17. L i b e r a 1 i s t o l a k o d á s . A fele-

kezetnélküli államok dicső korszakában ugy látszik, sokkal 
nagyobb divatban van felekezeti, in specie kath. ügyekkel 
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foglalkozni, mint az talán a „sötét középkorban" történt. 
Annyira beleélték már magokat mind a felekezetnélküli 
államok, mind a libei-alis ujságirók a gondolatba, hogy az ő 
tulajdonképeni feladatukat a kath. egyház belügyeivel fog-
lalkozás képezi, hogy ma-holnap már a cultusministeren 
kivül a többit mind pensióba teszik, az újságokhoz pedig 
csak is olyan Írókat fognak szerződtetni, kik, mint például 
a ,Napló' tudós vezérczikkezője, kiváló ügyességgel (?) ké-
pesek a felekezetnélküli államnak tolakodását felekezeti bel-
ügyekbe, a jogosság és törvényesség mezébe öltöztetni. 

Ezen uri embernek ugyanis a napokban azon gondolat 
jutott eszébe, hogy türelmes olvasói majd megtalálják unni 
a folytonos jövendőléseket a pápa haláláról, melyek sehogy 
sem akarnak beteljesedni ; tehát uj themát kell választani 
— gondolja tovább magában — és annak bebizonyításánál 
természetesen azon irányt kell követni, mely a liberális ú j -
ságolvasók szájaizével leginkább megegyezik. A gondolatot 
tett követte, és ő megirta czikkét azon themáról, hogy a 
mindenható államnak, habár nincsen is hatalmában decre-
tálni meddig éljen, mikor haljon meg a pápa, de meg van 
azon joga, sőt kötelessége, hogy az uj pápa megválasztásá-
nak törvényességét megvizsgálja, mert hát az nem lehet 
közönyös az államokra, ki legyen az a férfiúi, ki alattvalóik 
lelkismeretére oly nagy hatalmat gyakorol. 

,Pesti Napló' locuta, causa finita est, de dato 14. j u -
nii 1873. E tétel csalhatatlanul el van döntve, melyet ta-
gadni annyit tenne, mint a ,P. N.' által a mindenható állam 
körül vallott tanok ellenében eretnekségbe esni. Ezentúl az 
állam fogja eldönteni a hivekre nézve, ki az ő tulajdonké-
peni, törvényesen választott, egyházi feje, mert azt a mo-
dern állam, mely annyira szivén hordja a lelkek üdvét, az 
egyház belbékéjét, csak nem tűrheti, hogy valaki törvény-
telen uton jusson sz. Péter székébe. 

Köszönjük a szives és jóakaratú tolakodást, de semmi-
képen sem kérünk belőle. Először is mi még azon meggyő-
ződésben élünk, hogy nagyon kár bizonyos államok bizo-
nyos államférfiainak oly túlságos siető előkészületeket tenni 
a leendő pápaválasztáshoz, mert a jelek hála Istennek nem 
mutatnak arra, hogy e választásra az idő egyhamar bekö-
vetkezzék ; de azért is, mert nagyon valószinü, hogy azon 
bizonyos államok bizonyos államférfiainak, kik ma a libe-
rális áramlattal együtt úszva, az állam részére oly jogokat 
követelnek, melyek azt meg nem illetik, nem lesz rá idejük, 
hogy ama képzelt jogot érvényesítsék, eltekintve azon eset-
től, hogy ily tolakodás méltó visszautasításra találna, hanem 
épen az fogja egykor az ő utódjukat szemlélni, kinek tör-
vényes utódja felöl annyira aggódnak. 

Egyébiránt mit vesződik avval a ,N. ' irója az állammal 
együtt, mi történik az egyházban törvényesen, vagy általá-
ban törvényesen történik-e valami ? Minő jogalapot tud fel-
mutatni a ,N.' irója az állam részére, mely ezt ellenőrzésre 
hatalmazná fel, nehogy az egyház törvénytelenül járjon el 
akár más tényeiben, akár különösen, a mikor — akkor be-
következendő pápaválasztásnál ? Talán csak nem arrogálja 
a ,N.' irója az állam részére azon kiváltságot, hogy egyedül 
ez lenne képes megítélni, mi történik törvényesen az egy-
házban, mi nem ? Vagy csak nem fogja azt a kinevettetés 
veszélye nélkül állítani, mintha épen a modern állam lenne 

a törvényesség és törvénytisztelet példányképe ? Mert, ha 
áll is az, hogy nem lehet közönyös az állam előtt, váljon az 
a férfiú, ki alattvalóinak lelkismeretén oly nagy hatalmat 
gyakorolhat, törvényesen került-e a pápai székre, vagy 
nem, ugy az bizonyára még kevésbé lehet közönyös az egy-
ház előtt, kivált napjainkban, midőn a minden egyházi jogba 
törvénytelenül beavatkozó állam úgyis mindent elfogna 
követni a conclavéban, hogy szakadást hozzon létre. 

Ez a nagy mozgalom, mely a pápaválasztásra készü-
lődő liberális világot oly hallatlan szemtelenséggel foglal-
koztatja, még a pápa életében, hitünk szerint nagyon kön-
nyen képes azon alapos gyanút felébreszteni, hogy az álla-
moknak mai napság nem annyira az fekszik szivükön, misze-
rint az egyház törvényes uton választott pápát nyerjen annak 
idejében, mint inkább, hogy az egyházra olyan Hohenlohe-
féle pápát erőszakoljanak, és igy nem annyira az államnak, 
mint inkább az egyháznak kell figyelni, hogy az állam tör-
vénytelen törekvéseit ellensúlyozva, megsemmisíthesse. 

Nem is tudjuk, hogy a ,N.' tudós vezérczikkezője, mi-
kép véli az állam által gyakorolhatónak ezen ellenőrködést ? 
A választáson csak a bibornokok vannak^ jelen, ki vannak 
onnan zárva nemcsak a fejedelmek képviselői, hanem, hor-
rendum dictu, még a liberális lapok levelezői is, pedig ezek 
tudvalevőleg ingyen utaznak, ingyen esznek, ingyen jegy-
gyei birnak mindenhol, egyedül a pápaválasztás történik meg 
nélkülök ; mi más okot ennélfogva nem is képzelhetünk, 
melyből kiindulva az államok a pápaválasztást törvényte-
lennek tarthatnák, minthogy nem lévén jelen e „hiteles" (?) 
tudósítók, nem lesz lehetséges az ellenőrzés, és igy nem tud-
hatják meg az államok, váljon megtartattak-e a pápavá-
lasztásra vonatkozó törvények, vagy sem ! 

De vegyük komolyan a dolgot és mondjuk ki, hogy a 
pápaválasztás törvényessége, vagy törvénytelensége felett 
Ítélni az államnak sem joga, sem hatalma nincsen, az egy-
háznak pápát nem az állam ád, ehhez nem bír semmi felha-
talmazással, kinyilatkoztathatja az állam ezerszer, hogy 
N. N. nem törvényesen választott pápa, tiltakozhatik a vá-
lasztás ellen, de valósággal kár a papirosért és a tentáért, 
mert ha egyszer a pápa törvényesen megvan választva, ha 
e törvényességet az illető választók constatálják, ugy pápa 
marad az illető, bármennyire méltóztassanak is az államok 
ellene tiltakozni, az állam épen ugy nem forum revisorium e 
tekintetben, mint nem forum revisorium az egyház abban, 
kit választanak meg köztársasági elnökké stb. 

Okosabb lesz tehát, ha az államok a helyett, hogy a 
pápa törvényes választása felett törik fejüket, inkább arról 
gondolkoznak, hogy az igazságszolgáltatás legyen törvé-
nyes, hogy megakadályozzák a megvesztegést a, törvényho-
zásoknál, a törvényszékeknél és le egész az utolsó hajdúig, 
hogy a felöl elmélkedjenek, mikép lehetne megakadályozni, 
nehogy a népet kizsebeljék egyes szédelgők, az egész ország 
kimondhatatlan kárára, és hogy a választásokról mi is szól-
junk, akadályozzák meg azon lelkismeretlen, minden erköl-
csöt és becsületérzést kiölö vásárlást, mely a követválasz-
tásoknál végbe megy, sokkal több hasznot tesznek evvel az 
emberiségnek, mintha feltolják magukat birónak, hívatla-
nul és — czéltalanul. A 

* * 
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Esztergom. N é h a i B a r t a k o v i e s B é l á n a k 
e m l é k e a l e g u j a b b i k g p r i m á s i k ö r l e v é l b e n . 
„Die 30. mox praeterlapsi mensis" — igy szól ö Herczegsége 
legujabbi, f. b. 7-kéről kelt, 2350 számú körlevelében — 
,mors sustulit Exeellmum ac Rssimum Dominum Adalbertum 
Bartakovics de Kissappony, Arcbi-Episcopum Agriensem, 
cuius memoria, ut bis in Circularibus Dioecesanis recolatur, 
non una suadet ratio. Is namque tertium ac deeimum aetatis 
annum vix superaverat, cum vitae ecclesiasticae tirocinium 
ordiri coepit in illo Arcbi-Dioecesis huius Seminario, quod 
in honorem S. liligeri Ducis munificentia erexit piae memo-
riae Primatis et Archi-Episcopi Emerici Lósy. Severioribus 
philosophiae diseiplinis in Seminario Tirnaviensi sése addi-
xit, cumque ingenii acumiue, magnaque memoriae facilitate 
polieret eos in praedictis diseiplinis fecit progressus, ut sa-
crorum studiorum condiscendorum causa ad Collegium Paz-
manianum mitteretur cum carissimo sibi coalumno Jose-
pho Kunszt, qui et ipse subin ad Archi-Episcopalem promo-
tus est dignitatem. Absoluto 1813. studiorium theologicorum 
cursu, quominus Sacerdotio initiari Adalbertus Bartakovics 
potuerit, aetatis obstitit defectus, quem post biennium quo-
que apostolica sustulit dispensatio. Sacerdos factus successive 
Parochis Sellyensi et Muzslaensi cooperabatur. Ad Officium 
Dioecesanum 1817. hinc vero 1820. ad aulam Archi-Episco-
palem translatus, per omnes officiorum gradus decurrendo, 
anno tandem 1830. M. Eccl. Canonicus nominari meruit ea 
cum destinatione, ut esset etiam Cardinalis-Primatis a latere 
Canonicus, in quo ille baculum sibi quaesivit ac reperit se-
nectutis. Erepto e vivis anno mox sequenti Archi-Episcopo 
in humeros recens nominati Canonici munus et onus Vicarii 
in spiritualibus et Causarum Auditoris Generalis per Distri-
ctum Tirnaviensem devolutum est, quod ille vix non quatuor-
deeim annorum intercapedine sustinuit ea fidelitate, eaque 
dexteritate, ut 1845. in meritorum suorum proemium ad Se-
dem Episcopalem Rosnaviensem proveheretur. Abiturum ex 
Archi-Dioeeesi Clerus Districtus Tirnaviensis his per suum 
Oratorem verbis ultimis affatus est : „Stamus in hac vicari-
ali aede, ad quam te pro tribunali sedente, tarn prompto fere-
bamur pede : in qua, ut filiis ad Patrem decet, nobis ad Te, 
semper expeditus liberque patebat accessus. Hic attenta 
aure bibimus Tuas pateruas, quibus nos informasti, institu-
tione3, audivimus Tuos graves, lepore, ac caritatis unetione 
conditos sermones. Hic animo fractos erigebas, moestos con-
solabaris. Hic rigorem cum mansuetudine, justitiam cum 
aequitate temperabas, super senes intelligebas in multis, 
et ardua saepe negotia, Tua pastorali prudentia, prosper 
terminabas." Abituro in tesseram grati animi et venera-
tionis offerebat Clerus ille Pedum episcopale ceu symbo-
lum paterni regiminis, cum insculpta hac epigraphe „Re-
xit amore." Erga Archi-Dioecesim banc constanter optimo 
affectu, imo vero amore ferebatur, cuius documenta in 
piis fundationibus et in Ara illa supersunt, quam in Ca-
thedrali Eccclesia e marmore Carrario suis sumptibus in 
honorem S. Adalberti E. M. erigendam curavit. In utra-
que, quam subin rexit, Ecclesia, totus muneri suo, totus Cleri 
populique suae curae commissi emolumento vixit. Adimmor-
talia eius mérita pertinet, quod toties autea tentatam novam 
Bibliorum Sacrorum hungaricam versionem feliciter tandem 

perfectam suis expensis vulgaverit, indueta, quae antea desi-
derabatur, S. Sedis Apostolicae approbatione. Reliquas eius 
laudes, quas cumulate meruit, enarrent Ecclesiae, quae illo 
gloriabantur Praesule. Nos tanti viri memóriám pie recola-
mus, inprimis stantes ad Aram Omnipotentis, ut Sanctorum 
consortio deputatus plenam pacis gratiam consequatur, re-
gnumque coeleste sine fine possideat." 

Csatád, juniusban. O r d i n ä r i a t u s i v á l a s z a 
h a l á l o s á g y o n t ö r t é n ő á t t é r é s t i l l e t ő l e g ; — 
s z e r e t e t a d o m á n y o k g y ű j t é s e a s v a j c z i ü l d ö -
z ö t t p a p o k s z á m á r a ; — e g y k i s é s z r e v é t e l . 
Talán nem lesz érdektelen a „Religio" t. olvasóira nézve, ha 
jelen levelemben közlöm a választ, melyet májushó első nap-
ján tartott kerületi gyűlésünkből eredt abbeli tudakozódá-
sunkra, hogy váljon a halálos ágyon történő áttérés alkal-
mával, mihez tartsuk magunkat, a ft. ordinariatus adott. E 
pontban a hivatalos válasz s felvilágositás imigyen hangzik : 
„Pro casu, dum quis in articulo mortis in sinum matris Ec-
clesiae recipi desiderat, potest quidem is ad eliciendam fidei 
professionem admitti, verum prudentia suadet, ut ad actum 
hune summa praecautione et coram fidedignis testibus proce-
datur, mox post actum vero respectivus animarum Pastor 
non catholicus via officiosa informetur. Resanato nefors in-
firmo, legetenus praeseripta insinuatio cum testibus coram 
dicto pasture supplenda est". 

Mult hó 18-án kelt körözvényével mélyen tisztelt fő-
pásztorunk, Bonnaz Sándor ő excellentiája az egyházme-
gyei papságot s ennek utján a hiveket, a száműzött s min-
denekből kifosztott svajczi püspökök s papok számára gyűj-
tendő adakozásokra szólitá fel. „Ez üldözésekkel szemben", 
olvassuk a főpásztori szózatban, „kötelességünk mindenek-
előtt imádkozni, hogy a jóságos Isten hitfeleinknek az áll-
hatatos kitartás malasztját adja, és e csapást tőlük végket-
len kegyelme szerint elháritsa; más részről pedig azon szá-
mosak példájára, kik bennünket ebben már megelőztek, szere-
tet-filléreinkkel áldozzunk elűzött paptársaink fentartására. 
Miután pedig a könyöradományokra rögtön szükség van, 
szól befej ezőleg a magas felhivás, felhivatnak az egyház-
megye t. cz. áldozárai, és a lelkészek utján a hivek is, mi-
szerint azt, mit e szent czélra szántak, legkésőbb f. évi jun. 
végéig továbbitás végett, az illető kerületi esperesek utján 
az egyházmegyei hivatalhoz beküldjék". — Adja Isten, hogy 
a főpásztori meleg szózat lelkes viszhangra találjon széles 
egyházmegyénkben, s igy szivesen adott kőnyöradomá-
nyainkkal tettleg is megmutassuk, mikép valamint a svaj-
czi jelenleg sanyargatott, ugy minden földi ország katholi-
kusaival is teljesen egyek vagyunk, s hogyha az egyik tag 
szenved, a többiek is érezvén annak fájdalmas hatását, sie-
tünk egymásnak segedelmet nyújtani, támogatván Krisztus 
szeplőtelen arájának méltatlanul sanyargatott gyermekeit, 
kik közé tartózhatni mi is dicsőségünknek valljuk. Egymást 
el nem hagyjuk, együtt küzdünk s együtt szenvedünk, mert 
egyek vagyunk a hit, remény és szeretet hármas mennyei 
erény malasztjában ! 

Az igaz, hogy világi hiveinktől, kiknek lelkei a libe-
rális korszellemnek vallási közönyt szitó fuvalma alatt tőlünk 
nagy részben elfordultak, e tekintetben mostanság még nem 
sokat remélhetünk, de meg nem rendül abbeli bizodalmunk 
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hogy e sajnos körülménynek üdvös fordulat beálltával meg 
keilend változnia. Az istentélen sajtó, mely a vallási indiffe-
rentismust, sőt egyenesen az atheismust s immoralitást erő-
nek erejével szitja, s az Istent mellőző törvényhozás, mely 
mindenre siet számozott paragraphusokat faragni, csak a hit 
s tiszta erkölcs megóvására nem, sőt ezt szántszándékosan 
mellőzni, mi több, aláásni igyekszik, müveik iszonyt s pusz-
tulást rejtő gyümölcseiben hovahamarabb magok magoknak 
állitandnak boszuoszlopot, mely porba sujtandja vadul duló 
hatalmukat, megfékezendi a szabadon bocsátott vad szenve-
délyeket, visszaterelendi az eltévedteket az igazság és bol-
dogság ösvényére, s egy következő jobb kort jelzend, mely-
nek szelleme az igaz hit s tiszta erkölcs üdvadó szellemével 
öszhangzani fog. Addig is imádkozzunk, s serénykedjünk a 
jobb kor előidézésének munkájában, s Istenbe vetett erős 
bizodalmunkban meg ne fogyatkozzunk ! — A pokol ösztö-
kélte őrjöngő sajtóhősök s álpróféták pedig, kik kiváltképen 
a hazafisággal szeretnek kérkedni, fontolják meg jól Ma-
chiavelli eme kevés, de sokat mondó s őket megszégyenítő 
szavait : „Nil certius de interitu regni alicuius proximo te-
statur, quam contemptus religioni exhibitus." Vagy ha a né-
metet jobban értik, értsék meg Washingtonnak eme, ha r á -
jok nézve nem is hizelgő, de minden esetre találóan jellemző 
szavait : „Der Religion kann man nicht die Priester, und 
dem Volke nicht die Religion nehmen. Wer darnach strebt, 
Thor oder Bösewicht, Eines ist er von Beiden, oder Beides 
zugleich." (V. ö. Schwetz: Theol. fund. torn. I.) 

Riesz Gáspár. 
Németország. Ó k a t h o l i k u s i t é l e t a z ó k a -

t h o l i k u s o k r ó l . (Folyt.) Azt hitte volna az ember, hogy 
ezek után mindazon férfiak, kik ókatholikusoknak nevezik 
magokat, egyértelmüleg felszólalandanak azon kisérlet ellen, 
a Krisztus által alapitott egyházat eltörülni ; mert ezen egy-
ház az, melyre ókatholikus hitvallásuk vonatkozik, azon 
hitvallás, melyet épségében és tisztán fentartani óhajtanak. 
De csudálkozásunkra s sajnálatunkra azt kelle tapasztal-
nunk, hogy épen ellenkezője történt. Az ókatholikusoknak 
főközlönye, a „Deutscher Merkur" hónapok óta minden szám-
ban nem csak feltétlen beleegyezését nyilvánitotta a szóban 
forgó törvényekhez, hanem azokat örömujongással fogadta 
is. Egyike az úgynevezett vezérférfiaknak, Reinkens tanár, 
az ágostai „Alig. Ztg"-ban megjelent egy ezikksorozatban 
e törvényeknek nem csak szükséges — de kitünővoltukat is 
bebizonyította. A kölni congressusnak alelnöke, valami 
Petri ur, a képviselőházban nem csak, hogy ezen törvé-
nyekre szavazott, hanem ezen alkalommal még oly beszédet 
is tartott, mely azt mutatja, hogy nem hisz egy Krisztus-
alapitotta anyaszentegyházban. S mindezen nyilvános nyi-
latkozatok ellenében az ókatholikusok kebeléből egyetlen-
egy hang sem emelkedett, egyetlen egy tiltakozás sem hoza-
tott köztudomásra, ugy hogy azon gyanú, miszerint az óka-
tholikusok, az egyházban való hitet végkép elvesztvén, már 
csak az államot ismerik el, nagyon is okadatolva van. Sőt e 
sorok irója nagy fájdalmára kénytelen hozzá tenni, hogy 
számos szóbeli eszmecsere folytán azon meggyőződésre j u -
tott, miszerint az ókatholikusok közt általános az apostasia. 

Bármily leverő legyen is ezen tapasztalat, mégis talán 
azt lehetne felhozni ellene, hogy itt mindig csak egyeseknek 

meggyőződéséről van szó, s nem forog fenn semmi olyféle 
közös határozat, mely azt mutatná, hogy az egy anyaszent-
egyházban való hit végkép ki volna, valamennyi ókatholi-
kusnak crédójából törülve. Ez eddig igaz ugyan ; de bizo-
nyos tudósitások szerint, melyeket a leghitelesebb kutfor-
rásból merítettem, attól lehet tartani, hogy nemsokára ily 
közös katározat is fog hozatni. 

Azon bizottság, mely a püspökválasztási előkészüle-
tekkel foglalkozott, elnöke, Schulte tanár által azon viszony 
iránt értekezett a birodalmi kanczellárral s más ministerek-
kel, melyet a megválasztandó püspök a kormánynyal szem-
ben foglaland el. Ezen értekezéseknek tartalmát tüzetesen 
nem ismerem, csak annyit tudok, hogy még a püspöknek 
fizetéséről is volt szó, s hogy a ministerium késznek nyilatko-
zott e fizetést az állami költségvetésbe felvenni, minek fejé-
ben Schulte lovag ur készségesen kijelentette, hogy az óka-
tholikus püspök, mihelyt megválasztva lesz, esküt teend az 
alkotmányra, azon megváltoztatott alkotmányra t. i., mely 
szerint az állami törvénykezésnek korlátlan jog adatik, az 
egyháznak belügyeit rendszabályok által igazgatni. Nyilván-
való, hogy aki ezen alkotmányra esküszik, egyúttal az egy-
háznak őskatholikus s keresztény hitét elveti. Ha tehát az 
ujonan választott püspök, követőinek nyiltan kifejezett vagy 
hallgatag beleegyézése mellett ezen esküt leteszi, akkor ne-
vezzék magokat, a mint akarnak : uj-katholikusoknak vagy 
schulteanusoknak, vagy bármiként, de ókatholikusoknak 
többé ne. Mert az ókatholikus név, saját vallomásuk sze-
rint azzal függött össze, hogy az illetők az ősi katholikus 
hitvalláshoz ragaszkodtak. Mikelyt tékát ezen hitvallásnak 
egyikmásik részét elvetik, elesik azon előfeltétel is, mely 
alatt joguk vala, magokat ókatholikus egyházközségnek ne-
vezni ; sőt még a felekezetnek neve sem illeti meg őket ; mert 
állami intézménynyé lettek, melynek még eddig nincsen neve, 
de az ókatholikus mozgalom Németországban jó időre meg-
halt, vagy legalább is nyugalomra szállt. 

Én pedig kötelességemnek tartom, még az tizenegye-
dik órában eddigi ókatholikus hittestvéreimet figyelmeztetni 
s inteni. Ne kövessék a veszedelem fiának példáját, ne adják 
el harmincz ezüst pénzért, Krisztust s annak anyaszent-
egyházát ! 

Ezen férfias felszólalással szemben Schulte a „Köln. 
Ztg." s a „Kreuzztg."-ban a követkeső semmitsem mondó 
nyilatkozatot tette közé : 

„A ,N. Preuss. Ztg.' 120. számának első mellékletében 
Florencourt urnák egy czikke van, melyben többi közt ezek 
mondatnak : ,csak annyit tudok, hogy . . . a ministerium 
késznek nyilatkozott e fizetést az állami költségvetésbe fel-
venni, minek fejében Schulte lovag ur készségesen kijelen-
tette, hogy az ókatholikus püspök, mihelyt megválasztva 
lesz, esküt teend az alkotmányra, azon megváltoztatott al-
kotmányra t. i., mely szerint az állami törvénykezésnek 
korlátlan jog adatik, az egyháznak belügyeit rendszabályok 
által igazgatni.' — Ezen állitás valótlan. Bonn, 1873. május 
27. Schulte." 

Mit felelt Florencourt erre, arról utolsó levelünkben. 
(Vége köv.) 

Scajcz, junius 14-én. A z ú g y n e v e z e t t ó k a -
t h o l i c i s m u s legújabban már a durva erőszakhoz kezd 
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nyúlni ott, hol ravaszaága s hamis álczája nem mutatkozik 
elégségesnek a népek elámitására. Ezt bizonyitá a mult hó-
nap végén Gschwind, a starrkirehi, kiközösített plébános, 
Solothurn kantonában. Történt ugyanis, hogy vezetése alatt 
körülbelül 90 starrkircheni ókatholikus processióképen a 
szomszéd, Schönenwerd nevü falunak plébániatemplomába 
vonult. Az odavaló plébános csak azon feltétel alatt engedte 
meg, hogy a menet templomába bevonuljon, ha ott a szent-
misét nem a kiközösített Gschwind, hanem egy odavaló pap 
mondandja. De mi történt ? Az erre kijelölt pap erőszakkal 
félre taszíttatott, s Gschwind, ki misemondó ruháját, kely-
hét sat. magával hozta volt, lépett az oltárhoz, hogy szent-
ségtörő miséjét elmondja, mig a hü katholikusok a templo-
mot mély lelki felháborodásban elhagyták. Solothurn, St. 
Gallen s Zürich városaiban az odavaló katholikusoknak leg-
nagyobb része az ókatholikus elvtelenség mellett nyilatko-
zott, csak, hogy nincsenek papjaik. Ezen a berni kormány 
már most azáltal akar segíteni, hogy magasabb katholikus 
hittani tanintézetet alapítani szándékozik. Felette jellemző e 
tekintetben az, hogy az idevonatkozó javaslatoknak átvizs-
gálására, illetőleg ujaknak benyújtására két protestáns „sza-
badelvű" hittudós s berni, egyetemi tanár és Herzog, az 
ölteni, ókatholikus plébános hivattak meg. It t tehát protes-
táns kormány, két protestáns rationalístának, s egy hiteha-
gyott, volt katholikus papnak javaslatai szerint alapit katho-
likus egyetemet ; — hogy egyeztető ez össze ? 

Más kantonokban, mint péld.Sanct Gallenbanoly tör-
vények hozatalára készülnek, melyeknek czéljok az, hogy 
látszólagosan törvényes utón az egyházi vagyonnak legna-
gyobb részét az úgynevezett ókatholikusoknak megkeritsék. 
Ezzel karöltve a legveszedelmesebb előítéleteknek terjesztése 
jár, bizonyos katholikus hitczikkelyekre vonatkozólag. Ezen 
előítéletek ugyan, kivéve egy pár csekélyebb jelentőségű 
falut, a vidék földművelő lakossága közt nem tudnak igen 
gyökeret verni ; mig ellenben a városi lakosságnak legalsó 
rétege nem-katholikus, szabadkőműves kolomposok által 
fanatizáltatik. De épen itt mutatkozik a szellemek elválása. 
Loyson abbé (Jáczint atya) ki Genfben állitá fel tanszékét, 
máris megvetést kénytelen tapasztalni azok részéről, kik 
még kevéssel ezelőtt tömjéneztek neki. Egy kiváló svajczi 
rationalista, különben protestáns plébános nem régen akként 
jellemzé ezen nyughatatlan szellemű embert : „Csudálatosan 
beszél a dolgokról, a nélkül, hogy azoknak bármelyikét is 
megnevezné, s mig a papok házasságát mindig ferde szem-
mel nézte, mindaddig t. i, mig saját magának nem volt any-
nyi bátorsága, hogy megházasodjék, addig most egyszerre 
azt hirdeti, hogy maga Isten engedte meg azt." 

De katholikus oldalról sem nézik tétlenül a dolgokat. 
Május végén a püspökök Freiburg városában összegyülekez-
vén, különös köriratban teljes megelégedésöket fejezték ki 
azon állhatatos hűség felett, melylyel a papság anyaszent-
egyházához ragaszkodik. Az üldözött püspökök, papok, plé-
bániák s intézetek támogatására segélyegylet alakult, mely-
nek bizottsága Luczernben székel. Az idevonatkozó kegyele-
tes gyűjtések eleddig igen örvendetes eredményt szolgáltat-
tak. E mellett a hü katholikus nép csudálatraméltó maga-
tartást tanusit. Az üldözés dühe jelenleg a jura vidéki katho-
likusok ellen központosul. Minő arányokat öltenek már a 

berni kormánynak erőszakoskodásai, erre nézve hadd szól-
janak a tények. Május 29-én hét plébános idéztetett apurn-
truti rendőrfőnök elé. Az egyik arról volt vádolva, hogy 
plébániájában egy gyermeket megkeresztelt. Borzasztó vé-
tek ! A másik arról merte plebániabeli hiveit értesíteni, mi-
szerint ezentúl csak éjjel viheti a szentséget a betegek-
hez. Hasonlólag a többi is arról volt vádolva, hogy keresz-
telt, házasságokat hirdetett ki vagy áldott meg, hogy hívei-
vel közös estéli imádságokat tartott, s a t. s a t . Mindnyá-
jan pénzbirságra ítéltettek. Mindinkább előre haladunk a mi 
„szabad" országunkban ! 

Ezen kormányi erőszakoskodások daczára is legújab-
ban két nagy, katholikus népgyűlés tartatott, melyen ezeren 
még ezeren, hő lelkesedéssel megujiták a hűség fogadalmát 
az anyaszentegyház, püspökük s plébánosaik iránt. Erre a 
solothurni, baselvidéki, aargau, berni, genfi, tessini s sanct-
galleni radikális kormányok oly törvényekkel feleltek, me-
lyek a porosz, egyházi törvényeknek hü utánzásai, s me-
lyeknek főczélja, a keresztény s leginkább a katholika egy-
háznak belszervezetét szétrobbantani. 

Tisztán politikai ügyekben nagy szélcsend uralkodik 
nálunk. Alig, hogy a junius 2-án Oltenben egybegyűlt mun-
kás-congressus némi figyelmet keltett. F. hó 15-kén Solo-
thurnban a svajczi népegylet tartand gyűlést. Ez egyletnek 
czélja az alkotmánynak revisióját elősegíteni. De mindezek-
ről majd egy jövő levélben. 

IRODALOM-
60. Az egyházjog tankönyve. Különös tekintettel a vati-

káni zsinatra és a magyarországi jogviszonyokra. Irta Dr. 
Csiky Gergely. A ft. csanádi püspöki hatóság jóváhagyásá-
val. I. kötet. 178. I. Ára 1 frt. 40 kr. — II. kötet 140 l Ára 
1 ft. 20 kr. 

E müvet, melylyel a szorgalmas szerző sivár theolo-
giai irodalmunkat gazdagította, annál nagyobb örömmel üd-
vözöljük, mert nemcsak határozottan correct compendiumát 
nyújtja a kath. egyházjognak, hanem kitűzött czéljának 
minden tekintetben meg is felel, s rövid és mégis kimerítő 
tankönyvet nyújt, melyet vajha minél előbb fogadnának be 
hazánk minden theologiai tanintézetébe. Főczélja szerzőnek, 
mint előszavában szerényen megvallja, úgyis az volt, hogy 
egyházjogi tankönyvet adjon, s az eddigi két kötet lelkisme-
retes elolvasása után jó lélekkel állithatjuk, hogy czéljának 
meg is felelt. Nem akarjuk ezzel azt mondani, mintha jelen 
tankönyv tökéletes munka volna és semmi hibával sem 
birna ; megvannak ennek is hiányai, melyekre adandó alka-
lommal figyelmeztetni fogjuk szerzőt ; de általában tekintve 
jó és használható tankönyv, mely röviden, nem fárasztó ter-
jedelmességgel, hanem tömör szabatossággal vezeti be a ta-
nulót az egyházjog nehéz tudományába, s mind a rendszer 
könnyűsége, mind az anyag megválasztása és beosztása által 
nemcsak könnyűvé, hanem kellemessé is teszi az egyházjog 
tanulását. 

Már cziméből kitűnik, hogy e munka nem egyszerűen 
a létező tankönyvek chablonszerü compilatiója, hanem sok 
tekintetben uj téren s töretlen uton halad. Tankönyvünk 
ugyanis, mely „különös tekintettel a vatikáni zsinatra s a 
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magyarországi jogviszonyokra" Íratott, két olyan legújabb 
mozzanatnak ad kifejezést, mely ránk, mint katholiku-
sokra és magyarokra a legnagyobb fontosságú s eddigelé 
ily alakban rendszerbe foglalva még nem volt. A vatikáni 
zsinat ugyan semmi ujat, s eddig nem létezőt nem hozott be 
az egyházba, hanem csak a mindig fennállott hitnek és 
és fegyelemnek adott határozott kifejezést : de épen ezen ha-
tározott formulázás által nagy befolyást gyakorolt az egy-
házjogra is, és végleges szentesitése által praegnans kinyo-
matot adott számos egyházi alaptannak. Igy a pápa és a 
püspökök közötti viszony határozott praecisirozása, az epi-
scopalis rendszer végleges kárhoztatása, a pápai tévmentes-
ség dogmatikai definitiója mélyen belevág az egyházjog 
területére s tankönyvünkben határozott és correct kifeje-
zésre s rendszeritésre talált. Másrészről a Magyarországban 
megindult autonomikus törekvések, az önkormányzat s a 
hivek befolyásának nagy fontosságú kérdése, a mily erősen 
érdeklik az egyházjogot, épen oly ujak ennek tudományá-
ban ; miért szerzőnek ezekben is töretlen utakon kellett ha-
ladnia, s mind az autonomiai kérdés felfogásában, mind tan-
könyvi rendszeritésében eredetinek, s épen azért igen óva-
tosnak lennie, s örömmel constatáljuk egyelőre is, hogy ezen 
kényes feladatát dicséretes eredménynyel oldotta meg. 

Térjünk át e rövid előzmény után tankönyvünk ismer-
tetésére. 

Legfontosabb egy tankönyvben a rendszer, mert ennek 
helyességétől függ a tanulás sikere. Szerző egyházjogtaná-
ban könnyű és világos átnézetet nyújtó rendszert követ. Az 
egész anyagot két részre osztja fel : az egyházalkotmányra és 
egyházkormányzatra. Az első rész az egyház bel- és külszer-
kezetét tárgyalja, a második pedig az egyház szellemi és 
anyagi életét. Az egvház belszerkezete ismét négy fejezetben 
tárgyaltatik: 1. Az egyházalkotmány alaptanai. 2. Az egy-
házi rend. 3. Az egyházi hivatalok és javadalmak. 4. Az egy-
házi hierarchia. Ezzel be van fejezve a már megjelent s előt-
tünk fekvő két kötet. A bevezetésben (10. §.) nyújtott váz-
lat szerint, ezután következik az egyház külviszonyainak 
tárgyalása, azaz az egyház viszonya az állam, a felekezetek 
és a nem keresztények iránt. S ezzel vége lesz az egyházal-
kotmányról szóló első résznek. A második rész (egyházkor-
mányzat) szintén két könyvre fog oszlani ; az első : az egy-
ház szellemi kormányzata a tanitói, papi és királyi hatalom 
szerint három fejezetben ; a második : az egyház anyagi élete, 
vagyis az egyház vagyonjoga. 

Nem kifogástalan rendszer ugyan, s mi részünkről 
jobban szerettük volna, ha szerző egyszerűen Walter rend-
szerét követi ; de az sem tagadható, hogy különösen tan-
könyvben megállja helyét, s nemcsak világos átnézetet nyújt 
az egész anyagról, hanem azt két egyenlő s egymástól élesen 
elválasztott részre osztván, teljesen megfelel a két félévre 
osztott tanév tartamának és beosztásának. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
= Figyelmeztetjük t. olvasóinkat egyik legkitűnőbb egy-

házi Írónknak azon czikksorozatára, mely mai számunkban 
kezdetét veszi. Egy föfontosságu kérdés, mely legjobbjaink el-
méit évek óta foglalkoztatja, itt ujolagosan oly oldalról pen-

dittetik meg, melynek szakavatottsága s illetékessége nem szo-
rult bővebb bevitatásra. Felette megtisztelve érezzük magunkat, 
hogy lapunknak jutott azon kitüntetés, ő Nagyságának egy 
hoszabb dolgozatával dicsekedhetni. 

— Mai svajczi tudósításunkat nyomtatvány alakjában 
kaptuk, a Freiburgban megjelenő „Liberté" szerkesztőségé-
ből megküldve azon kéréssel, hogy lapunknak ama példá-
nyát, melyben e tudósítás megjelenni fog, küldjük be oda. 
A papir s a betű azonos a „Genfer Correspondenz"-ével. 
Azért jelentjük ezt, hogy t. olvasóink tájékoztatva legyenek, 
ha netalán ugyané tudósitást más lapokban is találnák. Ez 
okból siettünk annak közlésével is, annak daczára, hogy 
különben mai számunknak egy másik czikke is az ókatholi-
cismussal foglalkozik. 

— A müncheni, u. n. Gasteig-templomban május hó 
22-én 5 fiu- s 2 leánygyermek vezettetett első szent áldozás-
hoz „ókatholikus" ritus szerint. Ez ugyan nem sok München 
városára nézve, hanem azért egy ujolagos bizonyíték arra, 
mily roppantul „terjed" az ókatholicismus. 

— Meringben, hol tudvalevőleg a hirhedt Renftle 
ókatholice plebánoskodik, szintén nagyon csehül áll az 
ókatholicismus. Húsvétkor a volt renftleanusoknak legna-
gyobb része más helységekbe ment gyónni, s mindnyájan 
egyáltalán már sokkal nyrugodtabb, mint ezelőtt voltak, s 
sokkal kevesebbet szidják már a pápát s a püspököket, mint 
az ókatholicismusnak kezdetén, sőt itt-ott már e jámbor 
óhajtást is hallani : „Bárcsak ez a Renftle már Amerikában 
volna, akkor sok tekintetben ismét a rendes kerékvágásba 
jönnénk". Renftle maga is kezdi már érezni, hogy dicsősége 
hanyatlik, a miért is egyik legközelebbi predikácziójában 
szerfelett panaszkodott, hogy a húsvéti gyónásra ez idén oly 
kevesen jelentkeztek, mint soha máskor, s aggodalmát fe-
jezte ki, hogy a meringi ókatholicismusnak körülbelül vége 
lesz, ha a „vatikánisták"-nak megengedtetik külön templo-
mot épiteni. Pedig ez meg fog nekik engedtetni, mert a tör-
vény szerint meg sem is tiltható. 

— Német lapok szerint Antonelli bibornok nem régen 
ekként nyilatkozott volna egy magas állású diplomata előtt : 
„A német államok közül Wurtemberg az, mely nekem leg-
kevesebb gondot okoz." Ezzel kapcsolatban azt beszélik, 
miszerint a német püspökök felvilágosítást kértek volna He-
fele püspöktől azon modus vivendi iránt, mely az ő hazájá-
ban az állam s az egyház közt divik, mire nézve aztán 
Oehler nagyprépost adta volna a kért felvilágosításokat. Ha 
e hír igaz, akkor az egész felvilágosítás igen röviden e né-
hány szóból állhatott : „Kívánok Uraságtoknak oly méltá-
nyos kormányt, minő a mienk, s megvan a modus vivendi." 

— Jaeger, porosz honvédtiszt egy sz. Pétervárról kelt 
királyi határozat által elbocsáttatott ; mert — a német ka-
tholikusok egyletének vándorgyűlésein hatszor szónokolt. 
Az ekként rendszabályozott tiszt azóta alkalmasint Bismarck 
rendszereért rajong. 

— A nagystrehliczi kerületi bíróság, porosz Sziléziá-
ban Marcinek,ottmuthi plébánost 150 tallérnyi pénzbirságra, 
illetőleg 6 heti börtönre Ítélte ; mert hivei közt Bolandennek 
„Der alte Gott", „Der neue Gott", s „Kreuz und Kelle" 
czimü müveit terjesztette. 

— A prágai megyei zsinat az általunk, 43. számunk-
ban közölt módban megnyittatott. Jelen volt 152 pap. A 
három osztálynak elnökei Küffer, Thiersch és Friedl kano-
nokok voltak. A polgári házasságra vonatkozó, régebbi, 
közzsinati s püspöki határozatok újbóli kihirdetése után el-
határoztatott, hogy a házasság szentségi jellegének védelme 
körül s a polgári házasság elleni passiv ellentállásban a le-
hető legnagyobb erély kifejtendő. A sz. János védelme alatt 
álló nyugdij-alapnak statutumai feletti vitának befejezése 
után a tagsági dijak is állapíttattak meg ; hasonlólag egy 



másik alapnak statutumai is, melynek rendeltetése a plébá-
niai könyvtáraknak jó karban tartását előmozditani. A 
nyugdij-alap számára külön igazgató tanács választatott, s 
végre a kath. politikai egyleteknek erélyes támogatása 
ajánltatott a megyei papságnak. 

— Bartbolomaidesz, evangeliku3 lelkész, ki miután, 
mint a hírhedett miskolczi, kiházasitó egyletnek ügynöke 
hivei közül többeket megkárosított vclna, mint lapunk 38. 
száma a , Vegyesek' közt jelenté, állomásáról, Nyíregyházáról 
eltűnt, a ,Prot. egyh. s isk. La].)' tudósítása szerint a Tiszába 
ölte magát. 

— Manchesterben a mult hó végén a National-Educa-
tion-Union meetinget tartott, mely kiválólag a vallásos ta-
nitásmóddal foglalkozott. Az elnöklő manchesteri (anglikán) 
püspök hoszabb beszédben azon eszmét fejtegette, hogy min-
den tanítás, mely a vallási elvektől eltekint, belérték s ha-
szon nélküli. Végül Raikes, parlamenti tag indítványára a 
következő resolutio fogadtatott el : „a meeting elfogadja s 
helyesi ama nagy elvet, melyből a National-Education-Union-
nak működése is kiindul, azt t. i. miszerint az elemi taní-
tásnak alapját a vallástanítás képezi, s kogy oly tanítás, 
mely a vallási elvekből eltekint, a nevelés szent nevére ér-
demetlen." 

— A Collegium germanicum volt növendékei, ugylátszik 
az elsők, kikkel szemben Poroszországban az uj törvények 
foganatosíttatnak, a mennyiben már eset van rá, hogy a bo-
roszlói megyében egy tanulmányait Rómában végzett káp-
lánt a rendőrség minden egyházi ténykedéstől eltiltott, mert 
„nem német tudományos intézetben képeztetett." 

= Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti tag-
jai, a társulat védszentjének, szent László királynak teljes 
búcsúval egybekötött ünnepét f . hó 29-én az egyetemi tem-

plomban délelőtti 11 órakor tartandó szentmise áldozattal s 
alkalmi szentbeszéddel fogják megülni, melyre a társulat t. 
cz. tagjai s minden rendű katkolikus hivek tisztelettel meg-
hivatnak. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

D.-Földvárról a következő sorokat vettük. D.-Földvár, 
1873-i jun. 11-én. Mélt. báró s főt. szerkesztő ur ! Bölcskén, 
sz. Háromsági bucsu alkalmával, a derék s közszeretetnek 
örvendő plébános ur asztalának számos, nagyobb részben 
világi vendégei vidám kedélyhangulatban egymásra s távol-
levőkre éltető felköszöntéseket mondván ; egy jeles ügyvéd 
U. L. , a távollevők közt pápa szentséges atyánkat meleg 
katk. érzést lehelő szavakban éltette. Mire egy fiatal, szin-
tén világi kedves ur Sz. M. felhívására : „itt az igazán kellő 
alkalom Péter-filléreket összeadnunk", — egy perez alatt ösz-
szegyült 25 fr t . Mely összletke legitt Főtisztelendőségeduek 
küldetik azon kéréssel : méltóztassék e kegyeletes adányt e 
sorok kíséretében olvasó közönségének tudomására hozni. 
Kebles tisztelettel a főt. urnák, alázatos szolgája Nagy Já-
nos, ap. plébános". 

Bárha e lelkes példa mennél gyakrabban utánoztat-
nék, hogy hitrokonaink kedélyes mulatságaik közt sem feled-
keznének meg arról, ki valamennyinkért szenved és üldözte-
tik. A katholikus hithűségnek eme dicséretes fellobbanása 
annál becsesebb, ha a lendület rá lelkes világi férfiaktól 
ered ; mert ez egyik bizonyítéka annak, hogy az igazi val-
lásosság szelleme még nem halt ki végkép fajunk szivéből. 
Szives köszönetünket a beküldött adományért. 

Eddigi összeg 434 ft. 60 kr. és 42 db. cs. kir. arany. 
10 frank aranyban, 9 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 2 db. ezüstforintos. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
* 

Egy félévnek letelte után elérkezett azon pillanat, melyben lapunk t. közönsége annak magatartása, iránya s 
belértéke felett Ítéletet mondand. 

Ondicsérés nélkül nyugodtan vár juk ez ítéletet ; mert lelkismeretünk azt sugallja nekünk, hogy mindent meg-
tettünk, mit körülményeink közt tehettünk. ^ 

„Általános érdekűnek kell lenni a ,Religio*-nak, anélkül, kogy azért az alaposság követelményei ellen 
vétsen ; figyelemmel kell kisérnie a nagy világnak eseményeit, a mennyiben ezek a katholicismusra nézve fontosak, érde-
kesek vagy veszélyesek is, anélkül, hogy ezért a szűkebb hazának közállapotait, s mindazon, naponta más-más alakban 
felmerülő viszonyokat és eszméket, ezeknek fejlődését, átalakulását és változásait szem elől tévesztené, melyek összhatá-
sukban a magyarkoni, kath. egyháznak állására s sorsára nézve, döntő befolyással lehetnek" . . . . ezt mondók ezelőtt egy 
félévvel, akkor közrebocsátott, előfizetési felhívásunkban, s ma azon nyugodt öntudattal lépünk t. olvasó közönségünk elé, 
hogy nagyjában e pontok és irányelvek valának azok, melyek szerkesztői működésünket vezérlék. 

Eber figyelemmel követtük, bel- és külföldön egyiránt az események folyását, s mindenkor azon voltunk, hogy 
gyors, változatos s megbízható tudósításaink legyenek, hogy külföldön egy mozzanat se forduljon elő, mely legalább 
említve, hazánkban pedig egy sem, mely érdemleges megvitatásnak tárgya ne leendett. Az igazságot védelmezni, az eszmé-
ket tisztázni s a sűrű támadásokat bátran visszaverni : ez képezé feladatunknak egyik kiváló részét, mig másrészt a 
szorosabban vett tudományos munkálkodást sem egészen figyelmen kivül hagyni, s a t . olvasókörünket érdeklő irodalmi 
mozzanatokat is hol ismertetőleg, hol itészetileg tárgyalni iparkodtunk. 

Ezek után teljes bizalommal fordulunk t. közönségünkhez azon kéréssel, miszerint lapunknak támogatásában 
ezentúl sem ellankadni, hanem minél sűrűbb részvét által arról méltóztassék bennünket biztosítani, hogy minden méltányos 
igényt kielégitenünk sikerült. 

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

Egész évre 10 frt. , félévre 5 fr t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postakivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221. sz. II. em., hova a 

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

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

zendők. 

Pesten, junius 25. S I . I. Félév. 1873. 

TARTALOM. A vegyes házassági válóperek. — Ka-
techetikai különlegességek. — A szabad egyház és állam 
tana. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A vegyesházassági válóperek. 
(Vége.) 

A házasság kétoldalú szerződés, melyben mind-
két fél kölcsönösen a nyert jogokért viszonyos kö-
telességeket vállal magára. A katholikusok, midőn 
házasságra lépnek, egyházuk tanai szerint egymás-
nak örökre és felbonthatatlanul lekötik magokat, 
mert más házasságot, mint katholikusok, nem is 
akarhatnak. De ezen felbonthatatlan kapocs mind-
két fél részéről kölcsönös ; a mint az egyik vissza-
vonhatlan jogot ad a másik szerződő félnek ma-
gára, ugy ő is épen oly jogot nyer a másikra, s 
mindkét fél ezen kölcsönös viszonosság értelmé-
ben köti meg a házassági szerződést. Szabad-e tehát 
törvény által módot, igen könnyű és kényelmes 
módot nyújtani a szerződő felek egyikének, hogy 
bármikor, tetszése szerint visszaléphessen szerző-
dése által elvállalt kötelességétől, holott ugyancsak 
a másik fél iránti jogai továbbra is megmaradnak? 
Nem határozott megsértése-e ez a szerződés szent-
ségének, megingatása az egyén magánjogainak ? 
Pedig esetünknél épen igy áll a dolog. Az áttérés 
által az egyik házasfél minden perczben megsza-
badulhat szerződéses kötelességétől s rá nézve meg-
szűnik a másik fél joga, mig ez továbbra is kötve 
marad, s a kölcsönösség fejében elvállalt jogait el-
veszti és csak kötelességei maradnak meg. 

Azt mondják erre : nagyon könnyű ezen se-
gitni, legyen a másik fél is protestánssá, s akkor ő 
is u j házasságra léphet. 

Ugy ám, épen ide akartunk eljutni ! Az egész 
intézkedés nem egyéb, mint proselytismus a pro-
testantismus javára, mely nem tud máskép prosely-
tákat szerezni magának ; tehát legalább a házas-

ságtörő férjeket és nőket csalogatja igy „igaz ak-
lába." De szabad-e erre közreműködni a „feleke-
zetlen" államnak; nem hazugság-e a felekezetnél-
küliség czafrangja, s nem inkább protestáns fele- • 
kezeti epitheton illeti meg az ily államot ? 

Különben hát a törvény igy szól, a mi pana-
szaink nem változtatnak raj ta ; de azt mindenesetre 
követelhetjük, hogy ha mi megtartjuk a ránk nézve 
kedvezőtlen törvényt, mások is tartsák azt szigorú 
tiszteletben s ne lépjenek tul úgysem szűk ha-
tárain. 

Egy idő óta ugyanis furcsa praxis kezdett láb-
rakapni. Katholikus- házasfelek a szentszék előtt 
házassági pert inditnak, a szentszék elintézi az 
ügyet, Ítéletet hoz ; — ekkor egyik vagy másik fél, 
ki az Ítélettel nincs megelégedve, kapja magát, pro-
testánssá lesz, és követeli, hogy a már itélt dologgá 
vált ügy terjesztessék az ő illetékes bírósága elé, 
miután rá nézve az LUI . tcz. 8. §-a szerint elha-
gyott egyházának tanai semmiben sem kötelezők. 

Ez már kissé mégis erős, ily önkényes eljárás 
mellett felbomlik minden törvénykezés ; ez már nem 
használata a törvénynek, hanem visszaélés a tör-
vénynyel. És hogy az illetékes törvénymagyarázó 
szintén roszalja a törvény ezen felfogását, azonnal 
meg fogjuk mutatni. 

A csanádi püspöki szentszék előtt 1869-ben 
két, katholikus vallású házasfél által válóper in-
dittatott. Mindkét fél katholikusnak vallotta ma-
gát, mellékelt keresztleveleik és házassági bizonyít-
ványuk szintén ezt bizonyitá. A szentszék tár-
gyalta ez ügyet és Ítéletet hozott. Miután ez Ítélet 
már jogérvényessé vált, egyszerre csak előáll He-
ves- és Külső-Szolnok törvényesen egyesült várme-
gyék törvényszéke, hogy a kérdéses periratai, mi-
vel a felperesnő ágostai vallású, a 48. tvczikk ér-
telmében hozzá áttétessenek. Megjegyzendő, hogy a 
per egész folyama alatt a felperesnő állandóan mint 
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katholikus szerepelt, a neki kézbesített határoza-
tokban s egyéb szentszéki iratokban mindig kath. 
nőnek neveztetett, anélkül, hogy ez ellen csak egy 
szóval is kifogást tett volna, vagy bármi módon 
mutatta volna, hogy nem katholikus, hanem pro-
testáns vallású. Azonban hogy, hogy nem, az itélet 
kihirdetése után bizonyítványt szerzett magának, 
hogy már 20 nappal a per megkezdése előtt ágostai 
vallásra tért át. 

A kérdéses ügy az igazságügyminiszteriumhoz 
terjesztetvén fel, az 1871. okt. 21-kén válaszolt 
14295. szám alatt. E minisztériumi leirat érdemle-
ges része, mely egyszersmind a törvény illetékes 
magyarázatának vehető, igy szól: 

„Miután az 1868-i48. tvczikk 1. §-nak végso-
rai határozottan rendelik, hogy mindenik félre 
nézve, egyedül saját illetékes biróságának, az illető 
fél saját hitelvei alapján hozott jogerejü Ítélete kö-
telező, — az 1868-i 53. tvcz. 8. §-a szerint pedig az 
áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei azon 
egyház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért, 
s az általa elhagyott egyház elvei rá nézve semmi-
ben sem kötelezők, — s e szerint az áttérés jogkö-
vetkezményei az áttérés törvényszabta formáinak 
teljesítése után rögtön beállanak, — minthogy az itt 
fenforgó válóperben hozott itélet, felperes N. N. áttérésé 
után keletkezett, ezeknél fogva az itélet ez utóbbira 
nézve kötelezőnek el nem ismertethetik, — hanem 
a peres iratok, az őt kötelező itélet meghozatala 
végett, az 1868-i 48. tvcz. 1. §-a értelmében, Heves 
és k. Szolnok t. e. vármegyék törvényszékéhez át-
teendők lesznek". 

Mint látjuk, a miniszteri leirat arra fekteti a 
fősúlyt, hogy az áttérés még a per megkezdése előtt 
történt, s csak ennek alapján rendeli el a 48. tör-
vényczikk alkalmazását. Ha tehát a válóper már 
megkezdetett, s az egyik fél csak ezután tér át más 
felekezethez, ezen utólagos áttérése, megkezdett vá-
lóperét illetőleg, többé nem hozza magával az LI I I . 
tvcz. 8. §-ának kedvezményét, s ezen házassági 
ügyében rá nézve is a szentszék marad illetékes 
biróság. 

A kormány tehát maga is ugy értelmezi a 48. 
tvczikket, hogy az cs«k oly vegyes házasságra al-
kalmazható, mely még a per kezdete előtt lett ve-
gyessé. Hasonlókép az 53. tvczikk 8. §-a is ugy 
értendő, hogy a per kezdete után áttért házassága 
nem uj, hanem elhagyott egyháza tanai szerint Íté-
lendő meg ; következőleg, ha protestánssá lesz is, a 
szentszék jogerejü ítélete őt azután is kötelezi, és 

ha ez a házasságot nem nyilvánitá érvénytelennek, 
más házasságot protestáns elvek szerint nem köt-
het. Sovány kedvezmény biz ez, de ragaszkodnunk 
kell ehhez is ; s a szentszékeknek nem csak fenn 
kell tartaniok ebbeli jogaikat, hanem az ellene vét-
kezőknek szigorú büntetését is sürgetniök. Tanul-
junk ebben is a protestánsoktól, kik bármily cse-
kély vagy állitólagos sérelemért ország-világ fülét 
telekiabálják s olyan lármát csapnak, mintha már 
gyújtanák számukra máglyáikata „vérszomjas pá-
pisták". A ki nem hiszi, olvassa el a magyar- és 
erdélyországi protestáns lapokat, hajmeresztő dol-
gokat fog bennök találni. Csiky Gergely. 

Katechetikai különlegességek. 
Nogáll Jánostól. 

II. 
(Irtványok és oltványok.) Szép a kert, de a kertész 

szebbnek óhajtja ; s ezért mit tesz ? Menjünk végig a mi 
kertünkön ; meglehet, találunk benne mit nyesni, mit igazí-
tani ültetvényein. 

1 ) A ,hat főigazságokról' az ó kátéban megvolt eme kér-
dés : „Mit kell minden embernek, ha m ir eszével él, tudni és 
hinni, hogy üdvözüljön?", ezen megbecsülhetlen kérdés meg-
volt mindahárom (kis, közép és nagy) tanfokozatu kiadásaiban ; 
az uj kátéban is meg van ezen kérdés, de csak a legelső „elemi 
katekizmus"-ban, a következő tanfokozatokon, a kis, közép és 
nagy katekizmusban elmaradt. Pedig nézetem szerint, kár,nagy 
kár volt ezt elhagyni. Mily nagy hasznát veszszük ezen kér-
désnek ; mily jól esik ezen főigazságokra a szószékről, a 
gyóntatószékben, minden alkalommal mint múlhatatlan axió-
mákra hivatkoznunk ? Nem, ezen kérdés nem maradhat el, 
ezt fel kell venni mindvégig minden következő tanfokozat 
kátéjába, ezt be kell tanultatni mint az egyszeregyet. Észre-
vételem csak az volna, hogy ezen kérdést nem legott elejére 
hanem az apostoli-hitvallás tizenkét ágazata után kell elhe-
lyezni, márcsak azért is, mert az apostoli-hitvallás után 
könnyebb lesz megmagyarázni, könnyű lesz megértetni ezen 
hat tantétel tartalmát. 

2) ,A hit fogalmáról, tárgyáról és kútfejeiről' 1-ső kér-
dés : „Mit tesz hinni?" Felelet : „Hinni tesz: igaznak tar-
tani azt, a mit más mond, és pedig azért, mert ő mondja." 
Szóérteményezésül egyelőre megjárhatja. De minek volt 
nyomban ezen kérdés: „Mit tesz Istennek hinni?" Ezen 
kérdést legalább is fölöslegesnek, de meg helytelennek is 
látom. Fölöslegesnek márcsak azért is, mert anpiugy is mind-
járt következik, hogy „azért" kell hinnünk, „mert" az Isten 
örök és csalhatatlan igazság. Helytelennek látom, mert nem 
erről, hogy Isten„-nek" hinni, másról— e helyen, midőn a ke-
resztény hit mivoltáról van szó, többről van szó. Ha nyomban 
azon kérdésre: „Mit tesz katholikus keresztény módon hinni?" 
a felelet igy hangzik : „ . . . tesz : igaznak tartani mindazt, a 
mit Isten kinyilatkoztatott . . ." engedelmet kérek, ezen 
felelet nem elég ; hinni, keresztény módon hinni többet tesz. 
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Ezelőtt 25—30 évvel a német irodalomban nagy vita folyt 
a bit mivoltáról ; annyi a rationalisticus áramlat ellenében 
tisztára őrlődött a vitából, bogy ,keresztény módon hinni' 
több mint, ,igaznak tartani.' ,Glauben1 több mint „ein Dafür-
halten" ; ,christlich glauben' több mint „für wahr halten." 
Nem eresztem szélnek ezen nagyfontosságú vitály vitorláit, 
csak a ,Catliechizmus Romanus'-ra hivatkozom. „Credendi 
vox hoc loco putare, existimare, opinari, non significat ; sed, 
ut docent sacrae litterae, certissimae assensionis vim habet : 
qua mens Deo, sua mysteria aperienti, firme constanterque 
assentitur. Quamobrem is credit, quod ad huius loci explica-
tionem adlinet, cui aliquid sine ulla haesitatione certum et 
persuasum est." (,Cath. Rom.' p. I. cap. II.) Nem profán hie-
delemről ^an szó, nem arról, hogy „igaznak tartom" ezt-azt, 
ami, meglehet, hogy talán nem is igaz, hanem szent-igazság-
ról van szó és arról, hogy meg vagyok lelkemben győződve 
róla, oly csalhatatlan bizonyossággal, mely felér a mathema-
tikai bizonyossággal, mely helyt áll szemben a halállal és po-
kollal. Natalis Alexander ezen szót imily észrevétellel magya-
rázza: „Theologi, S. Augustino duce haec tria sic distinguunt, 
ut credere Deo sit credere vera esse quae Deus loquitur ; cre-
dere Deum sit credere quod ipse sit Deus, quorum utrumque 
malis etiam commune est. (Et daemones credunt . . . .) Cre-
dere autem in Deum sit eredendő Deum amare sive in ipsum 
tendere per fidem." (,De Symb.' §. III.) És szent Ágoston 
maga, hivatkozással az Ur szavaira : ,Hoc est opus Dei, ut 
credatis in eum, quem ille misit,' ekép szól: „Dominus dicit: 
ut credatis in eum, non ut credatis ei. Sed si creditis in eum 
creditis ei ; non autem continuo qui credit ei, credit in eum. 
Nam et daemones credebant ei et non credebant in eum . . . . 
Quid est ergo credere in eum? Credendo amare, eredendő di-
ligere, credendo in eum ire et eius membris incorporari. Ipsa 
est ergo fides "quam de nobis exigit Deus, et non invenit quod 
exigat, nisi donaverit quod inveniat." (S. Aug. tract. 29 in 
Joan.) Pázmány Péter pedig ezen magyarázatját adja : „Hi-
szünk azaz bizonyosan, tökéletesen és minden kételkedést ki-
rekesztvén, vallyuk az Istentűi megjelentetett igazságokat." 
(,Kalauz' 456. 1.) A kérdésre tehát, hogy mit tesz keresztény 
módon hinni, sokkal emphaticusabb és tartalmasabb kifeje-
zéssel legalább is azt kell vala feleltetni, hogy „. . . . annyit 
tesz, mint kétségtelen természetfölötti meggyőződéssel szent 
igaznak tartani mindazt, a mit Isten kinyilatkoztatott és az 
egyház hinnünk elénkbe ad." Még egyet. A hit,kútfejeit'ille-
tőleg a régi káté a kérdésre : Miképen terjesztettek el az 
isteni kinyilatkoztatások az emberek között ? igy felel, hogy 
„vagy szóval vagy Írásban", és „Istennek Jézus által tett ki-
nyilatkoztatásai részint szóval részint Írásban terjesztettek 
el" . . . . Tehát előbb „szóval", csak azután „írásban" ; vál-
jon nem ugy van-e? De hagyján ! Az uj káté a kérdésre, hogy 
„mikép jutott el hozzánk az isteni kinyilatkoztatás," azt fe-
leli, hogy „ eljutott hozzánk részint Írásban, részint 

élőszóval, írásban a szentírás vagy is a biblia által, élőszóval 
pedig a szent-hagyományok által." 

Legyen ! De hát az ,irás' mikép jutott el hozzánk ? ,a 
szent hagyományok' mikép jutottak el hozzánk ? Bizony csak 
jobb vala egyenest ,az egyházra' támaszkodni és azt feleltetni, 
hogy az isteni kinyilatkoztatás tudomásunkra jut . . . . az 
egyház által, részint Írásban a szentírás által, részint élőszó-

val a szent hagyományok által. Mert, mikép szent Ambrus 
találólag mondja : „Quis te, nisi sancta Ecclesia doceat, quo-
modo Christum teneas?" (S. Ambros. 1. 3. de Yirg. v. ö. k a -
lauz' 6401.) Igaz; hogy ha a kinyilatkoztatás hittartalmának az 
idők jártában szakadatlan átszármaztatásáról van szó, fel 
kell bizony erre hozni és megmagyarázni az egyház keletkez-
tét és existentiájával összenőtt közmeggyőződésének folyto-
nosságát. Jó is lesz ugy. És hiszem, hogy néppel, melynek a 
Jogfolytonosság' elve vérébe ment és ebből életerőt bir merí-
teni, ily néppel aligha lesz nehéz megértetni a ,hitfolytonos-
ság' érvényét az egyházban. 

3) Az ,apostoli hitvallás' mint a hiendők rövid foglalat-
járól ily kérdésre : „Az apostoli hitvallásnak hány ágazata 
van?" a felelet: „Az apostoli hitvallásnak tizenkét ágazata 
van." A tizenkét ágazat ellen szikra kifogásom sem volna, 
de volna javallatom, illetőleg (Pázmány Péterként) ,ké-
remés'-em a kérdés módosítására nézve. A ,miatyánk' fogla-
latjáról ily kérdésre : Miből áll az Ur imádsága ? Felelet : Az 
Ur imádsága áll egy előszóból és hét kérésből; szeretném, 
hogy hasonlólag a ,hiszekegy' foglalatjáról ily kérdéssel : 
Miből áll az apostoli hitvallás ? a felelet igy hangzanék : Az 
apostoli hitvallás áll egy előszóból és 12 hitágazatból. Előszó-
nak lenne : ,Hiszek egy Istenben.' Igazolásul, tehetném, de 
nem teszem, nem bocsátkozom mély theologiai érvelésekbe, 
csak hivatkozom idézett illetékes tekintélyemre. A római káté 
a kérdésre: „Quae Symboli hujus sit nécessitas, et in quot 
partes dividatur," ekép nyilatkozik: „Credo in Deum. Quum 
multa in Christiana religione fidelibus proponantur, quorum 
singillatim vel universe certam et firmám fidem habere opor-
tet ; tum vero illud primo ac necessario omnibus credendum 
est, quod (veluti veritatis fundamentum ac summa) de divinae 
essentiae unitate et triuni personarum distinctione earumque 
actionibus, quae praeciqua quadam ratione illis attribuuntur, 
Deus ipse nos docuit : hujus mysterii doctrinam breviter in 
symbolo apostolorum comprehensam esse parochus docebit. 
Nam, ut majores nostri, qui in hoc argumento pie et accurate 
versati sunt, observarunt, in très potissimum partes ita di-
stribution videtur, ut in una divinae naturae prima persona 
et mirum creationis opus describatur ; in altera secunda per-
sona et humanae redemtionis mysterium ; in tertia, tertia 
item persona, caput et fons sanctitatis nostrae variis et aptis-
simis sententiis concludatur." (Cath. rom. p. 1. n. 4.) 

E szerint a római káté, midőn a symbolum tartalmát 
tárgyalja s osztályozza, ezzel kezdi : „Credo in Deum !" Nagy 
szó, mely egy jól szerkesztett munkának praefatiójához illő-
leg az egésznek programmját foglalja magában : jól áll 
előszónak. „Hiszek egy Istenben !" Erre a római káté meg-
különbözteti az Isten mivoltát a mivoltabeli három személy 
munkásságát a világra nézve ; az Istent magában tekintve, kü-
lön veszi azt, a mit mivoltára vagyis állagára és természetére 
nézve, „de divinae essentiae unitate et trium personarum 
distinctione" az Isten „bel"-életéről'tudnunk és hinnünk kell; 
és tekintve a mivoltabeli három isteni személy munkásságát 
a világra nézve meg külön veszi azt, a mit „de earumdem trium 
personarum actionibus" az Isten ,kül'-életéről vagyis a vi-
lágra jelesül az emberiségre vonatkozó „actio"-járól tudnunk 
és hinnünk kell . . . kijelölvén tárgyalásra hiendőinket az 
egy isteni állag három személyéről a teremtés, megváltás és 
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megszentelésünkre vonatkozólag az apostoli hitvallás tizenkét 
ágazatjának sorrendje szerint. Igy véve fel a dolgot, az „elő-
szó" külön tárgyalja az Isten mivoltát az egy mivoltabeli 
három személyével, vagyis azt, a mit a keresztény bölcsészet 
„gloria Dei interna"-nak mond, azt, hogy mi az Isten, s mily 
dicső az Isten ,magában', utána a tizenkét hitágazat sorján 
szóba jő a három isteni személy kül actiója az emberiség 
irányában, mi által Isten magát ,kinyilatkoztatta' és mi 
,nyilvánság' látjuk az ő dicső voltát, tapasztaljuk hatalmának 
bölcseségének szeretetének áldásait s ezért hálára gerjedve 
mondjuk az egyházzal : Glorificamus te. Gratias agimus tibi,-
propter magnam glóriám tuam.a (Folyt, köv.) 

A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
(Folytatás.) 

Ime ezen hasadékokon is benézhetni az úgynevezett 
moderat-liberalis kormány intentióiba, mely fentartja magá-
nak a kimondott usurpálási elveken kivül, a cselekvés teljes 
szabadságát. 

Ámde — ellenveti valamelyik italianophil, — hogy 
lehet e kormányt vádolni, mely kész volt fegyverrel is el-
nyomni azon zendülési áramlatot, melyet a ,Capitale' lap 
pártja a világtalan Sermoneta herczeggel élén — épen a 
szerzetesek kérdésében támasztott ; mely készebb lett volna 
egy ministeri crisisre — hogy Európának adott igéretét 
megszegje ! Igaz, be kell vallani, hogy a taranti kikötő ki-
építése kérdésében, mely közvetlenül előzte meg a szerzete-
sek eltörlésének ügyét, a kormány taktikából adta belemon-
dását, és hogy azon feltét alatt vette azt vissza, ha a parla-
ment szóvivői egy többséget biztosítanak számára a szerze-
tesek kérdésében ; igaz, hogy per multas ambages sikerült 
is a generalatusi kérdésben 220 szavazatot összetoborzania 
193 ellenében ; hogy 5000 főnyi segitséget requirált a neta-
lán felmerülhető uj lázongások megfékezésére. Mindez azon-
ban komédia volt, melynek czélja Európa szemébe port 
hinteni. 

Hogy hogy? Ám tessék megolvasni a megszavazott 
törvényczikket, és napnál világosabb, hogy nem az ügy 
belső érdeme, de csak a czim feküdt annyira lelkükön, hogy 
nagyon sok naivság kell az ellenkezőhez : ime itt a genera-
latusi házakra szóló törvényczikk. 

„Miglen a szentszék a mondott összeggel — 400000 
lira — nem rendelkezik — azt persze jól tudják, hogy soha 
sem fog vele rendelkezni — a királyi kormány a jogilag 
Rómában létező egyházi testületeknek adhatja azt át keze-
lésül." — jól megjegyzendő, adhatja, tehát nem köteles vele; 
majd utódaik bizonyára élni is fognak a „posso" ige tág 
keretével. 

Es felhatalmaztatilhogy a ténylegesen hivatalban levő, 
fentnevezett rendképviselőknek, míglen hivataloskodások tart, 
személyük és hivatalukra lakásul a szükséges helyiséget 
átadhassa. 

Ehez interpretatióul szolgáljanak a tények, melyek 
szerint az Ara Coeli főnöki ház már el is foglaltatott a feren-

cziektől, a jezsuiták pedig parlamenti határozat szerint 
fosztattak meg ezen előny (?) élvezetétől is, kiket, hogy 
polgárjoguktól is meg nem fosztottak, csak egy hajszá-
lon mult. 

Nincs-e hát igazam t. olvasóm ? hogy csak csontot 
akartak a külügyéreknek vetni, hogy ne kiabáljanak. Va-
lóban méltatlan egy játékot űznek ezen urak itt velők ; per-
sze jól tudják, hogy ő excellentiáik e kedélyes élczen majd 
jól nevetnek ; látván, hogy a baloldal a tojást akarta a kő-
hez vágni; ezek pedig a követ vágják a tojáshoz, és igy a 
contestatiók egész ünnepélyességével sikerült a tojást szét-
törniük. 

r 

Am csak hadd fejezzek be ezek játékukat, és hadd 
nevessenek amazok ott ! meglátjuk legvégül ki fog nevetni ? 
Európa népeinek ezen lefolyt uj liberális comoediából ; mely-
nek czime „szabad egyház a szabad államban" kettőt kell 
megtanulniok : 1-ör hogy a moderat-liberalis párt és a „con-
ciliatio ministeriuma" lejátszotta szerepét ; az többé nem a 
helyzet ura, egy túlhaladt álláspont, melynek feje felett a 
forradalmi áramlat összecsapott, és vagy a tények kérlel-
hetlen logikája szerint az árral kénytelenek haladni, mind-
inkább szűkebb gyűrűre szorítván a vatikáni szigetet ; mert 
Rómában Ferrazzin szerint csak előre lehet haladni ; vagy 
ami valószínűbb a phrygiai sipkájú bátrabb matrózoknak 
adni át az olasz egységi hajó vezetését; ebből s amabból a 2-ik 
tanulság önkényt folyik, hogy t. i. a pápaság földi hatalmá-
nak elmeritése után lelki hatalma is meg lőn támadva ; és 
vagy a római imperatorokat fogjuk látni a katakombák vér-
tanú pápaival, vagy Constantinnak el kell vonulnia, hogy 
Sylvestert teljes szabadságában hagyja ; Rómában két koro-
násfö csak IV. Henrik és VII. Gergely gyanánt állhat meg. 
Ime mire való a pápai állam? 

Ha a szabad egyház és szabad állam feltétlen vagy 
mérsékelt szabadelvű alkalmazása mindenütt elmondhatat-
lan zavart okoz, az elmékben ugy mint a gyakorlatban : ugy 
ez Rómában egy Juliannak bizonyul. Vagy egynek, vagy a 
másiknak kell buknia. 

Ámde akadnak uj vállalkozók, bátor pontonierek, kik 
liberális katholikus elvekkel akarják áthidalni az uj jogon 
alapított olasz egységet, melynek fejére oly jó rá lehet ci-
tálni azt a capucinus verset : „Congeries lapidum multis con-
gesta rapinis, Corruet et raptas alter habebit opes", és a sz. 
Péter sziklájához kötni. 

Ezen 3-ik pártot, mely szervezetlen és gyér számmal 
vagyon az olasz parlamentben, mint az idő egyik kinövését, 
mint a kép árnyalatát szintén érdekes lesz megtekintenünk ; 
annál inkább; mert — fájdalom! mi e fajta prófétával, ki-
ket meg nem bizott az ur, hogy prófétáljanak, nagyon bő-
velkedünk. Őket a szentszék épen nem bizta meg, sőt nyil-
tan kárhoztatta, mint olyanokat, kik csak az ellen kezére 
dolgoznak és a jóakaratú, de teljesen nem tájékozott lelkeket 
zavarba hozzák. 

r 

Es mit akar e hivatlan alkuszok serge ? Semmi 
egyebet, mint engedést „Hiába, más időket élünk" — mond-
ják ők — „ma a gőz, a szabad sajtó korában a censurák- és 
canonokkal meg nem áll az egyház ; ha elvileg meg is illeti 
a jog ; de gyakorlatilag engednünk kell, ne keseritsük job-
ban a kedélyeket, a szeretet és türelem legyen fegyverünk, 
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csak ezzel győzhetünk." Azaz más szóval nincs elég hitük 
katholikusoknak vallani magokat, és nincs elég határozott 
lelkük ellenségül nyiltan fellépni ; és igy a lappangó árulók 
szerepére vállalkozunk ; azért tehát csak áldás, ha a szent-
szék megtagadja őket, ha kimondja, hogy Krisztusnak Be-
liállal nincs frigykötése. (Vege köv.) 

E6-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 21. U j a b b a d a t az e g y e t e m d e -

k a t h o l i z á l á s á h o z . Az egyetem nagyságos rectorai ez 
idő szerint ugy látszik arra vannak hivatva, hogy az egye-
temtől sensimsine sensu eltávolítsanak mindent, mi a liberá-
lis és szabadkőműves szemeket sértheti. A multévi nagysá-
gos rector ur, névleg Toldy Ferencz, nem vélte másképen 
megörökithetni az egyetem évlapjain nevét, minthogy az 
egyetem kath. jellegénél fogva tiszteletreméltó azon traditiót, 
mely szerint az egyetemi tanács eddig teljes diszben jelent 
meg az urnapi körmeneten, a legfelségesebb oltári szentség-
ben rejlő Istenember hódolatára, bizonyságot adva e tény 
által és elismerve, hogy a tudomány fényét és erejét az igaz-
ságtól kölcsönzi, megszakította. Ez által a rés meg volt 
törve, az ut a leendő nagyságos rector urak részére ki volt 
mutatva, melyet követniök kell, ha a liberális világ tapsait 
kiérdemelni óhajtják. 

E kezdet, mint az ujabb esemény tanúsítja, nem is maradt 
utánzás nélkül. Papnak jutott a szomorú dicsőség, hogy a 
megtört ösvényen előhaladjon és a Toldy ur által is kiérde-
melt tapsokban részesüljön. Dr. Hatala Péter ö nagyságáról, 
az egyetem az időszerinti rectoráról ugyanis a lapokban 
nagy magasztalások között azon tudósitást olvassuk, hogy 
sz. Alajos ünnepének egykázi szertartással összekötött és az 
egyetem által ab immemoriali rendesen megtartott val-

. lásos kegyeletit tiszteletét a szokott napról, mely épen azért 
volt rendelve, hogy az ifjúságot a sz. életű ifjú erényeire 
figyelmeztesse, a következő napra, azaz vasárnapra tette át, 
eltörülvén ezáltal az ünnepélynek, mint tüzetesen egyetemi-
nek, s az egyetem katholikus jellegéből folyónak specificus 
jellemét. 

Csakis kelyeselni tudjuk a „Magyar Állam"-nak 
140-ik számában ez ügyre tett észrevételeit ; de mindamel-
lett nem mulaszthatjuk el még sem, kogy e fontos ügyben 
saját ítéletünket is ki nem mondjuk és már előre is ki ne 
jelentsük azt, hogy e tény ujabb megsértése az egyetem 
kath. jellegének, mi annál inkább megrovandó, mert a fősze-
repet benne egy „kath. pap" viszi. 

Lehet, hogy ezen itélet a nagyságos rector ur előtt 
igaztalannak tűnik fel, leket, hogy lapjában ultramontán 
rágalmakról fog ismét beszélni, de ez kimondott vélemé-
nyünkben bennünket nem fog megingatni. Az egyetem 
ugyanis még eddig katkolikus, jellegét még semmi törvény 
sem törülte le homlokáról, tehát őrizni kell azt; ezen állítást 
reméljük, hogy még a nagyságos rector ur sem fogja két-
ségbe vonni. De az egyetem katholikus jellegét, ha valami, 
ugy bizonyára azon intézkedések is képezik, melyek az 
egyetemi tanácsot és ifjúságot kötelezik bizonyos meghatá-
rozott napokon és ünnepeken, legyen az iskolai vagy vasár-

sárnapi napon a Tcatholilcus egyház isteni tiszteletén jelen 
lenni; sz. Alajos napja, az ifjúság védszentjének ünnepe, 
szintén egyike azon napoknak, melyeken az egyetemnek 
kath. jellege érvényesül, mely jelleg megőrzése iránt, a ki 
csak legkisebb érdekkel is viseltetik, őrizkedni fog annak 
jogalapját a legtávolabbról is megingatni. Felteszszük pedig 
az egyetem ez időszerinti nagyságos papi rectoráról, hogy 
be fogja látni, mit jelent különösen napjainkban, valamely 
intézet kath. jellegének alapját megingatni, ma ez féllépés 
hogy holnap egész legyen, azaz az egész ünnep eltöröltessék, 
s igy holnapután az egyetem felekezetnélküliségének bebi-
zonyithatására hivatkozni lehessen azon körülményre, hogy 
az egyetem már azért sem katholikus, mert a kath. ünnepek 
megtartása rá nézve nem kötelező. Ezért mondjuk, hogy a 
nagyságos rector ur egyáltalában nem ultramontán intéz-
kedése az egyetem kath. jellegének megsértése ; hogy azon-
ban bünös-e vagy sem, aki segédkezet nyújt az egyetem de-
katholizálására, annak megítélését a nagyságos rector ur 
józan eszére bizzuk, melyre maga is oly gyakran hivatkozni 
szokott. 

A fentebb emiitetteken kivül van azonban másokunk 
is, melynek alapján bátran ismételjük, hogy e rectoralis in-
tézkedés az egyetem kath. jellegének megsértése. Napjaink-
ban a tények és intézkedések megítélésénél legbiztosabb 
irányadóul szolgál, ha megfigyeljük az ellenpárt nyilat-
kozatait és Ítéletét valamely végbement tény vagy tett in-
tézkedés felől. A nagyságos rector ur intézkedése felől pedig, 
kit a lapok liberálisnak és olyannak mutatnak be, mint ki 
az egyetemen minden bigotteria és ultramontán tendentiá-
nak ellenszegül, ugyancsak ezen liberális lapok örömmel nyi-
latkoztatták ki, hogy ezen „ultramontánszagu" ünnepet — 
sz. Alajosét értik — másnapra tette át. Ha szabad kérdez-
nünk a nagyságos rector úrtól, mit jelentenek a liberális la-
pok ilyetén Ítéletei ? azt-e, hogy az ^ismeretes intézkedéssel 
az egyetem kath. jellege nem érintetett, vagy azt, hogy e 
jellegen a papi rector által ujabb rés üttetett ? Ismét józan 
eszére hivatkozunk a rector urnák, Ítélje meg, tömjéneztek 
volna-e ama lapok, melyek naponkint intézik támadásaikat 
az egyház ellen, a rector urnák, ha igen jól meg nem értet-
ték volna a rector ur intézkedésének horderejét és ugy nem 
Ítélték volna, hogy amaz intézkedés ismét egy követ moz-
dított ki az egyetem kath. jellegének alapjától, unde „libe-
rales" homines gaudent, inde nos contristamur. 

Az iskolai év végéhez közeledünk, ugy tudjuk, hogy 
ez alkalommal a rector ur számot szokott adni egyévi mű-
ködéséről, különösen, mily intézkedéseket tett annak anyagi 
és szellemi emelkedése körül. Csak szánalommal vennők, ha 
a rector ur figyelme e pont megemlitésére is kiterjedne, mert 
bár nem vonjuk kétségbe, hogy a tapsok e pont felemlitésé-
nél bőven kijutnának, de e tapsokból csak azon következ-
tetést vonkatná, hogy mind ő, mind az egyetemi ifjúság egy 
fokkal ismét alább szállottak, hogy többet ne mondjunk, az 
egyház iránti szeretetben és jogai megőrzésének védel-
mében. a + b . 

Németország. Ó k a t h o l i k u s i t é l e t a z ó k a -
t h o l i k u s o k r ó l . (Vége.) Schulténak színtelen ellennyi-
latkozatára Florencourt jul. 3-kán a berlini „Kreuz-Ztg."-
ban következőleg felelt : 
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„Miután Schulte ur nem mondja, melyik része az én, 
több részből álló nyilatkozatomnak az melyre azt mondja, 
hogy ,valótlan', azért azon kellemetlen kényszerhelyzetben 
látom magamat, azon tényeket sorolni elő, melyekre állítá-
saimban támaszkodtam. Schulte ur elnöke volt azon bizott-
ságnak, mely az ókatholikus püspökválasztásra szükséges 
előkészületeket megtette. Mint ilyen jónak látta, Berlinben 
a ministerium több tagjával személyesen alkudozni az iránt, 
minő állást fog a megválasztandó püspök majd az államha-
talommal szemben elfoglalni, mely alkudozásoknak eredmé-
nyéről későbben a Bonnban egybegyűlt bizottságot értesí-
tette. Ennek alapján aztán egyik ismerősöm, ki a bizottság-
nak tagja, azon mellékes kijelentéssel, miszerint a dolognak 
érdemét most még nem közölheti velem, annyit mondott 
nekem, hogy Berlinben a püspöknek dotatiója is szóba jött, 
s hogy ő, Schulte, azon, az én nézetem szerint felette tapin-
tatlan indítványt tette, hogy ezen dotatio az úgynevezett 
„csuszó-mászó állatok alapjá"-ból (Reptilienfond) tétessék 
folyóvá ; mert ennek kezelése nem áll a képviselőháznak 
ellenőrzése alatt. De ebbe az államkanczellár nem akart be-
leegyezni ; mert ezen alap szerinte csak bizonyos más czé-
lokra forditható, s csak azon tartományokban költhető el, 
a melyekből származik ; továbbá téves azon nézet, mintha a 
kormány ezen alapnak hovafordításáról nem adna számot, 
mert ellenkezőleg igenis ad, s minden kiadását okmányilag 
kimutatja, támogatja és bebizonyitja (?) „különben", mondá 
az államkanczellár tovább — „nem látom át, miért ne lehetne 
ezen dotatiót, (— ha jól emlékszem, 20,000 tallért emleget-
tek) nyiltan az állami költségvetésbe bevezetni". 

Ennyit mondott nekem 3iẐ  cl ki engem az egész dolog 
iránt értesitett. Nem tartom lehetségesnek, hogy Schulte ur 
ezen szavaimat is meghazudtolja. 

Ez az egyik tény. De van még egy másik is. 
Néhány nappal későbben, midőn épen Bonnból elutazni 

készültem, azon barátom szobájában, a kinél ottani tartóz-
kodásom tartama alatt laktam volt, Schulte úrral találkoz-
tam, ki igen udvarias szavakban a feletti sajnálkozásának 
adott kifejezést, hogy betegségem s az ő költözködése lehet-
lenné tevék neki ügyünket énvelem behatóbban megbeszél-
hetni. Nagyjában — igy mondá — arról értesíthet engem, 
hogy az államminiszterium kebelében irántunk a legjobb 
szándékot s indulatot találta, s hogy ügyünk rendbe hoza-
tott. Erre én azt feleltem, miszerint legfőbb óhajom az, hogy 
az egyháznak egy lényeges joga sem bocsáttatott legyen 
áruba. „Erről nem is lehet szó" — feleié Schulte, — „ter-
mészetes azonban, hogy a püspök fel fog eskettetni az alkot-
mányra" 

Ezen ekként adott értesítés után, mely ugyan az eddi-
giek után, ba nem lepett is meg, de mindazonáltal nagyon 
megszomorított, én elbúcsúztam Schulte úrtól, anélkül, hogy 
még csak egy szót is szóltam volna. Még ezen második 
tényre, hogy t. i. a püspöknek megesküdnie keilend az al-
kotmányra, — még erre sem fogja Schulte az mondhatni, 
hogy ez „valótlan" ; mert saját szájából hallottam, s mert az 
idevonatkozó nyilatkozatot egy minden kifogáson felül álló 
tanú előtt tette. 

De ezen két tény egyúttal ki is meriti mindazt, mit 
múltkori, Schulte ur által „valótlan"-nak bélyegzett nyilat-

kozatomban mondtam; — nyugodtan bizhatom tehát a józan 
közönség Ítéletére, mennyiben volt Schulte urnák joga állí-
tásaimat valótlanoknak mdndani. 

Eddig Florencourt. Ugy látszik, mintka Schulte, az 
ókatholicismusnak eme nagy oszlopa elsőben, Florencourt 
szavai szerint, Krisztust Judásként karmincz ezüstpénzért 
eladta, azután pedig rajta kapatva, az egészet eléggé arczát-
lanul tagadta volna. Ime az ókatholikus „becsületesség." 

Velencze. P r o t e s t á n s i s k o l a nyittatott itt nem 
régen, népünknek nem kis megbotránykoztatására. Néhány 
nappal húsvét előtt nyomatott kis jelentések osztattak szét 
az utczákon s nyilvános helyeken, melyek azt tudatták a 
közönséggel, miszerint városunkban ingyen-iskola nyittatik 
meg, melyben a szabályszerüleg kijelölt tantárgyak az isko-
latörvény értelmében elő fognak adatni. A kik ezen jelen-
téseket kiosztották még néhány szóbeli megjegyzést is csa-
toltak hozzájok, a mennyiben az egyik azt mondta, hogy 
ezen iskola költségeit Rossi gróf viseli, mig a másik azt me-
sélte, hogy voltaképen Giovanelli herczeg a titkos jóltevő s a 
harmadik azt állította, hogy az iskola kegyeletes hagyomá-
nyok kamataiból tartatik fenn. 

De a hazugság csakhamar kiderült. Körülbelül negy-
ven gyermek gyűlvén össze, a tanitó azzal kezdte előadásait, 
hogy a gyermekeknek megmagyarázta, miszerint Mária 
nem volt szűz, hanem hogy hét gyermeke volt, kik azon hét 
éles kard által jelképeztetnek, melyekkel festik ; hogy az az 
apostoli hitvallás, melyet a papok elmondatnak az emberek-
kel hamis, hogy a pápa is csak olyan ember mint a többi, 
hogy felesleges misét hallgatni, nevetséges dolog gyónni 
sat. sat. 

Képzelhetni a szülőknek fájdalmas meglepetését s ne-
heztelését, midőn gyermekeik hirül hozták, hogy mit hallot-
tak az iskolában. A neheztelés heves vérű népünknél legott 
tettek által nyilatkozik. Ostrom alá vévén az iskolát, leszed-
ték annak czégtábláját, darabokra törték s a csatornába 
dobták. Többet ez első napon nem tettek ; mert meglehetős 
erős eső az actiót megakadályozta ; de a következő napon 
annál nagyobb elkeseredettséggel ujiták meg a háborút, 
minthogy a tanitó időközben eléggé ügyetlen volt, a gyer-
mekeket uton útfélén összefogdosni, hogy őket erőszakkal 
is az iskolába bevigye. Nagyszerű kőzápor, mely a háznak 
valamennyi ablakát darabokra törte, világositá fel az arczát-
lanul proselytáskodót, hogy e derék szülők nem veszik egy-
kedvűen, ha valaki gyermekeit meg akarja fosztani azon 
egyetlen kincstől, melyet a tolvajok nem rabolhatnak el : a 
vallásos meggyőződéstől. Ha a nép ily körülmények közt 
tulcsap a mérséklet határán, akkor hadd feleljenek ezért 
legelső sorban azok, kik azt fellázítják, kik álnok eljárásuk 
által ilyesvalamire okot szolgáltatnak. 

Természetes, hogy a hatóság közbelépett, s a további 
erőszakoskodást megakadályozta. Ugy látszik mintha ezen 
kellemetlen események újonnan bebizonyítanák, mennyi 
hévvel ragaszkodik népünk az ő hitéhez, s mily roszul cse-
lekesznek azok, kik őt attól megfosztani akarják csupán 
azért, mert pokoli gonoszságuk a katholicismus elleni foly-
tonos háborúra készti őket ; mert nem igaz, hogy ezen csalók 
azt hinnék, miszerint az igazság birtokában vannak ; nem 
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— ők csak azt akarják, hogy a világ ne legyen katholikus, 
jól tudván, hogy azután a gonoszságnak uralma önkényt 
következnék. 

IRODALOM. 
60. Az egyházjog tankönyve. Különös tekintettel a vati-

káni zsinatra és a magyarországi jogviszonyokra. Irta Dr. 
Csiky Gergely. A ft. csanádi püspöki hatóság jóváhagyásá-
val. I. kötet. 178. I. Ára 1 frt. 40 kr. — IL kötet 140 l Ára 
1 ft. 20 kr. (Folytatás.) 

A I. kötet nagy részét (96 lap) a bevezetés foglalja 
el. Azért oly hoszu e bevezetés, mert szerző ide helyezte a 
jogforrásokat is, melyeket mások külön könyvben tárgyal-
nak. Az egész bevezetés három részre oszlik. Az első az egy-
házjogtan fogalmát adja elő. Szól először a jog fogalmáról 
általában, azután az egyház fogalmáról, s a kettőből állapítja 
meg az egyházjog s az egyházjogtan fogalmát. A jog fogal-
mának meghatározásánál igen helyesen jár el szerző, midőn 
a jog létezési végokára, Istenre, tér vissza, s innen állapítja 
meg a jog fogalmát. A második fejezetben az egyházjog for-
rásai adatnak elő, először azok minősége, azután története. 
Helyeseljük, hogy szerző szemei előtt tartva, miszerint tan-
könyvet ir, mellőzte a nagyszámú gyűjtemények terjedelmes 
elsorolását, melyek csak a tanuló fárasztására valók ; de azt 
tartjuk, hogy mégis túlságosan takarékos volt, és sok gyűj-
teményt, ha nem is bőven, de szabatosan jellemezve felem-
líthetett volna. Igy a görög collectiókról szóval sem tétetik 
említés ; a collectio Anselmo dedicata, Burchard gyűjtemé-
nye s más fontos jogforrások pedig csak a 20. §. jegyzetében 
soroltatnak névszerint elő. Ezeket jobb volna szintén meg-
ismertetni, s inkább rövidebben szólni ál-Izidor gyűjtemé-
nyéről, melyet szerző túlságos hoszan ismertet. A harmadik 
korszakbeli jogforrások között ott találjuk a vatikáni zsi-
natot is, mely részt a „Religio" t. olvasói mutatványul e becses 
lap hasábjain már olvashattak ; azért csak röviden annyit 
jegyzünk meg róla, hogy e zsinat rövid s mégis kimerítő 
leírását s jellemzését jobban már nehezen lehetett volna adni. 
A bevezetés harmadik része az egyházjogtan történetét adja 
elő, meglehetős bőven, miben e mű dicséretesen kiválik sok 
más tankönyv közül. Kezdve Gratiántól egész a jelenkorig 
elő van ebben adva az egyházjogtan fejlődése, a legkiválóbb 
kanonisták rövid jellemzésével. Kár, hogy szerző épen a 
legújabb kor történetével volt legfukarabb. Bezárja az egé-
szet az egyházjog kimerítő s ügyesen beosztott könyvészete. 

Az egyház belszerlcezetéről szóló rész első fejezete az 
egyházalkotmány alaptanait adja elő, s ezeket a következő 
hat tételbe fogja össze: 1. Az egyház Jézus hármas hatal-
mának örököse. 2. Az egyházban istenileg megállapított kü-
lönbség létezik az egyházi és világi rend közt. 3. Jézus a 
hármas egyházi hatalmat kizárólag és közvetlenül az apos-
tolokra ruházta. 4. Jézus az egyház főnökségét és az egy-
házi teljhatalmat egyenesen és közvetlenül Péter apostolnak 
adta át. 5. Az apostolok jogutódja a püspöki kar. 6. Péter 
apostol jogutódja a római pápa. E tételekben egybe van fog-
lalva az egyházalkotmány összes alapja, s kifejtésökben 
szerző igen alaposan és meglehetős terjedelmesen já r el. Kü-
lönös suly van fektetve a vatikáni zsinat határozataira, s 

ezek alapján a pápai teljhatalom és egyházfőnökség kifeje-
zésére. Az alaptanok corollariumaként következik as egyház 
kormányformája, melyről szerző szépen s alaposan kifejti, 
hogy az csak monarchiai lehet, és az egyházi hierarchia. 

(Vége köv.) 

* VEGYESEK. 
— A porosz kormány most már az egyes püspökökhez 

azon formaszerinti felszólítást intézi, hogy az uj törvények-
nek keresztülvitelére segédkezet nyújtsanak. A püspökök, 
közös nyilatkozatuk alapjára állva, ezen insinuatiót termé-
szetesen visszautasítják. 

— Több orthodox lutheránus pap s világi a berlini 
„Kreuzztg."-ban nyilatkozatot tesz közzé, melyben az alá-
írók kijelentik, miszerint a porosz állam-egyház kebelében 
egy lutheránus körnek szervezésére határozták el magokat, 
melybe mindazok hivatnak fel belépni, kik „Jézus Krisz-
tusban, az igaz Istennek öröktől fogva egyszülött fiában, s 
valóságos, a szűz Máriától született emberben, a mi közös 
urunkban," hisznek. Ezen határozatukra, mint mondják, az 
uj zsinati egyházszervezetnek behozatala, a Falk-féle egyház-
ügyi törvényeknek kihirdetése, sa protestáns egyletnek azon 
mindinkább nyiltan előtérbe tolakodó törekvése birja, a hitet 
elnyomni, s helyette a hitetlenséget uralkodóvá tenni. Az 
aláírók közt ott látjuk Manteuífel tábornokot, Pillsach bárót, 
Westphalen ministort, a császárné udvari papját, dr. Büch-
sel superintendenst, s számos egyéb, társadalmi állásuk által 
kitűnő egyént. 

— A porosz püspökök legutolsó nyilatkozatának 
közlése miatt, a ,Germania' és a ,Köln. Volks-Ztg.' elkoboz-
tattak. Nevezetes, hogy nem régen szintén mind a két lapot 
egy oly czikk miatt elkobozták, melyet az utóbbi amabból 
átvett, s mig a ,Germaniát' Berlinben felmentették, addig a 
„Köl. V.-Ztg." megbüntettetett. A porosz iustitia tehát más 
Kölnben, mint Berlinben. 

Lapunk 44-ik számában emiitettünk egy esetet, mely-
ben egy ágyasságban élő asszony e miatt kiközösittetvén, 
plébánosát, ki az illető okmányt az egyházi szószékről fel-
olvasta, férje által „polgári becsületének megsértése" miatt 
bepanaszolta. A kaisersiauterni kerületi biróság ugy ítélt 
ezen ügyben, hogy a vádlók elutasitandók ; mert a püspök-
nek a kath. egyházfegyelem szerint joga van, a kiközösités 
eszközéhez nyúlni, az okmányok kifejezései pedig csak a 
szokásos hivatalos kifejezések. 

— A katholikus papságnak kigunyolása a bécsi világ-
kiállításon, képezi tárgyát egy hoszabb levelezésnek, melyet 
Pecht Frigyes, müncheni festő az „Augsb. Alig. Ztg."-ban 
közöl. A „művész" többi közt ezeket mondja : „Tengernyi 
képet látni itt, melyen a minden hitfelekezetü papságnak, 
kiválólag pedig a katholikusnak fajtalansága és uralkodási 
vágya, telhetetlensége és önzése, szivtelensége s arczátlan 
türelmetlensége, kicsapongása s korhelykedése a lángoló 
gyűlöletnek egész élességével , kíméletlen, megsemmisítő 
(sic !) gunynyal s kedélyes humorral, de majdnem mindenütt 
ügyesen ecseteltetik. Százával vannak itt az efféle képek s a 
pap majd mindenütt kikap, (der Pfaff kommt überhaupt fast 
nie gut weg)". 

Az újkornak „classicitása" denique minden téren termi 
gyümölcseit. 

— Junius 4-én a román Svajcznak történelmi társu-
lata ezévi nagygyűlését tartotta, melynek főtárgyát a lau-
sannei, ősrégi, hajdanta püspöki székesegyháznak kijavítása 
képezte. Az ez alkalomból tartott banketten az odavaló pro-
testáns pásztor, de Mestval ur, a következő toasztot mondta : 

„Előttem szóló a történelmi tudománynak mindinkábbi 
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felvirágoztatásáért ivott. Szabad legyen nekem azon követ-
kezményeket emlitenem, melyek a történelem gondos tanul-
mányozásából folynak, s azon kötelességeket, melyek abból 
ránk nézve keletkeznek. A lausannei székesegyháznak re-
stauratiójáról van szó. Gondolják meg, uraim, hogy a ka -
tholicismus az, mely e nagyszerű müvet létesité, protestán-
sok ilyes valamit sohasem épitettek volna. De épezért mél-
tányosnak is kellene lennünk azon egyháa s azon kultus 
iránt, melynek ihlete alatt apáink ily müveket létrehoztak. 
Legyünk tehát résztvevők s igazságosak katholikus polgár-
társaink iránt, s tiltakozzunk erélyesen azon üldöztetés ellen, 
melynek jelenleg alávettetnek, tiltakozzunk azon undoritó tet-
tek {abominations) ellen, melyeknek színhelyei Berlin, Bern 
és Genf. A hitfelekezetközti békének helyreállításáért s fen-
tartásáért iszom !" 

E férfias felszólalás a mily kellemes meglepetést oko-
zott a jelenlevőknek, époly mély benyomást is tett rájok. A 
társulatnak egy katholikus tagja meghatott hangon köszöné 
meg a pásztor urnák valóban nemes nyilatkozatát. 

— A lombardiai püspökök közös átiratot intéztek a 
német püspöki karhoz, melyben meleg részvétöket fejezik ki, 
s teljes elismerésöket azon nemesen bátor magatartás felett, 
melyet a német püspökök a vallás- s egyházellenes hatal-
makkal sasmben tanúsítanak. 

— Manning érsek május 21-én egy uj, székesegyházi 
templomnak tette le alapját, Londonnak nyugati részében, 
az úgynevezett Towerhillben. 

— A legújabb közoktatásügyi törvények alapján a 
franczia püspöki kar a legfőbb közöktatásügyi tanácsban 
négy tagja által képviseltetik, melyeket a kar a maga kebe-
léből választ. A választás jelenleg a következő főpapokra 
esett : Bonneckose roueni bibornok s Guibert párisi érsekekre, 
Dupanloup orleansi s Freppel angersi püspökökre. 

— A bajor Pfalcznak protestáns consistoriuma a k i r -
ckeimbolandeni kerületi zsinatnak azon egyhangúlag elfoga-
dott s felterjesztett javaslatára; miszerint a protestáns papok 
ezentúl az apostoli hitvallásra köteleztessenek ; tagadólag 
válaszolt. 

— Olaszország belhelyzetéről az ,Augsb. A. Z.1 egy 
czikket hoz, mely több figyelemre méltó vallomást t a r -
talmaz. Már az első mondat megengedi, miszerint 13 év óta, 
azóta t. i., hogy az „Italia unita" megindult, az ország bei-
szervezésére épen semmi sem történt ; de nem is történhetett, 
mert soha sincs arány a kiadások és a bevételek közt. Az 
olasz törvényhozás fiaseót csinált a nemzetőrséggel, az es-
küdtszékekkel, az általános védkötelezettséggel s a tanügy 
„rendezésével." Jelenleg a népiskola van napirenden, mire 
nézve még az ,A. A. Z i s dicsérőleg emliti, hogy az ingyen-
oktatásnak félcommunisticus elve s az általános iskolakény-
szer elmellőztetett, s hogy Scialoja minister belátta, misze-
rint addig, mig nincs elég világi tanitó, kiknek száma azon-
ban az államnak folytonos elszegényedésével folytonosan 
fogy, nem szabad nagyonis összeveszni a papokkal ; mert a 
plébánosra még akárhányszor szükség vau. 

Kegyeletes adakozások 
svajezi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 189 ft . 10 kr., 3 db. cs. k. arany s 17 ft . 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér. 

Dr. Hóder Alajos, apát-kanonok s pesti közp. papn. 
igazgató ő Nagysága 3 db. cs. kir. ar. 

Pellet József, aligazgató 2 ft-
Czibulka Nándor, lelkiigazgató 1 f t . 
Dr. Stanczel Ferencz, tanfelügyelő 2 ft-
Breznay Béla, tanfelügyelő 1 ft-
A növendék-papok 12 ft . 20 kr . 
Fábián János, alsó-szemerédi pleb. 20 f rk aranyban 

E l ő f i z e t é s i f u l l i i v á s . 
Egy félévnek letelte után elérkezett azon pillanat, melyben lapunk t. közönsége annak magatartása, iránya s. 

belértéke felett Ítéletet mondand. 
Öndicsérés nélkül nyugodtan vár juk ez ítéletet ; mert lelkismeretünk azt sugallja nekünk, hogy mindent meg-

tettünk, mit körülményeink közt tehettünk. 
„Általános érdekűnek kell lenni a ,Religio*-nak, anélkül, hogy azért az alaposság követelményei ellen 

vétsen ; figyelemmel kell kisérnie a nagy világnak eseményeit, a mennyiben ezek a katholicismusra nézve fontosak, érde-
kesek vagy veszélyesek is, anélkül, hogy ezért a szűkebb hazának közállapotait, s mindazon, naponta más-más alakban 
felmerülő viszonyokat és eszméket, ezeknek fejlődését, átalakulását és változásait szem elől tévesztené, melyek összhatá-
sukban a magyarhoni, kath. egyháznak állására s sorsára nézve, döntő befolyással lehetnek" . . . . ezt mondók ezelőtt egy 
félévvel, akkor közrebocsátott, előfizetési felhívásunkban, s ma azon nyugodt öntudattal lépünk t. olvasó közönségünk elé, 
hogy nagyjában e pontok és irányelvek valának azok, melyek szerkesztői működésűnket vezérlék. 

Éber figyelemmel követtük, bel- és külföldön egyiránt az események folyását, s mindenkor azon voltunk, hogy 
gyors, változatos s megbízható tudósításaink legyenek, hogy külföldön egy mozzanat se forduljon elő, mely legalább 
említve, hazánkban pedig egy sem, mely érdemleges megvitatásnak tárgya ne leendett. Az igazságot védelmezni, az eszmé-
ket tisztázni s a sürü támadásokat bátran visszaverni : ez képesé feladatunkuak egyik kiváló részét, mig másrészt a 
szorosabban vett tudományos munkálkodást sem egészen figyelmen kivül hagyni, s a t . olvasókörünket érdeklő irodalmi 
mozzanatokat is hol ismertetőleg, hol itészetileg tárgyalni iparkodtunk. 

Ezek után teljes bizalommal fordulunk t. közönségünkhez azon kéréssel, miszerint lapunknak támogatásában 
ezentúl sem ellankadni, hanem minél sűrűbb részvét által arról méltóztassék bennünket biztosítani, hogy minden méltányos 
igényt kielégítenünk sikerült. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k 
Egész évre 10 f r t . , félévre 5 fr t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221. sz. II. em., hova a 

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

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk 
Jl^* A ,,Religio* * első félévi folyamából még teljes számú példányokkal szolgálhatunk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

' ' 

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

zendők. 

Pesten, junius 28. 5 2 . I. Félév. 1873. 

TARTALOM. Kikért nem szabad a sz. misét felaján-
lani ? — Katecbetikai különlegességek. — A szabad egybáz 
és állam tana. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Kikért nem szabad a sz.misét felajánlani? 

A kath. anyaszentegyház tanítása szerint asz. 
miseáldozat a keresztáldozat vérnélküli megújítása, 
hogy ez által Krisztus halálának végtelen érdemei 
alanyilag alkalmaztassanak ; valamint tehát Krisz-
tus a keresztfán az egész emberiségért adta életét, 
ugy a sz. mise is bizonyos értelemben az egész vi-
lágért mutattatik be „pro peccatis totius mundi" (a 
kehely felajánlásakor) ; de minthogy a sz. mise kü-
lönösen az egyház áldozata és az egyház rendelke-
zésére van bizva, azért főképen a keresztény hívek-
ért ajáltatik fel a sz. mise „pro omnibus fidelibus 
christianis vivis atque defunctis" (az ostya felaján-
lásánál). A hivek sem részesülnek egyformán a 
mise gyümölcseiben ; minél inkább vesz valaki 
részt testileg vagy lelkileg, szolgálat, segélynyúj-
tás vagy áhitatos jelenlét által, annál bővebb osz-
tályrészt fog magának kiérdemelni. E helyen kü-
lönösen az úgynevezett misealkalmazást (applicatiótj 
akarjuk röviden tekintetbe venni, és főképen azon 
kérdéssel foglalkozni, kikért nem szabad a sz. mi-
sét felajánlani. 

A misealkalmazás részesités a sz. mise azon 
különös (specialis) gyümölcseiben, melyek Krisz-
tus érdemeiből erednek, és az áldozár rendelkezése 
alatt állanak. A pap ugyanis felszenteltetése által 
jogot nyer a szent áldozat bemutatására és ez által 
egyszersmind annak gyümölcsei különös alkalma-
zására is. Ezen applicatio lényegileg különbözik a 
puszta megemlékezéstől (mementótól.) Az applicatio 
ugyanis azon gyümölcsökben részesít, melyek köz-
vetlenül Krisztus érdemén alapulnak, tehát ex opere 
operato vagyis tárgyilagosan működik csalhatlan 

eredménynyel, ha az illető a működést nem gátolja. 
Eredménye nem függ a pap szentségétől és méltó 
voltától; az egyszerű megemlékezés ex opere ope-
rands (sc. sacerdotis), alanyilag működik, tehát 
sokkal csekélyebb biztossággal. Az egyház nyiltan 
helyeselte és szentesitette ezen szokást, melynél-
fogva a mise különös szándékra alkalmaztatik, kü-
lönféle erre vonatkozó rendeleteket kibocsátván • 
igy a trienti zsinat szigorúan meghagyta a lelké-
szeknek, hogy ünnep- és vasárnapokon tartoznak a 
sz. misét híveikért felajánlani. Ezen szokással ellen-
kező állításokat pedig kárhoztatott, igy Wicleíf 
állítását: „Speciales orationes, applicatae uni per-
=onae per praelatos vel religiosos, non plus prosunt 
eidem, quam generales, ceteris paribus". VI. Pius 
azon véleményt : „quasi nullus specialis fructus 
proveniret ex speciali applicatione" hamis, vesze-
delmes, vakmerőnek bélyegzi. A sz. mise különös 
felajánlását egyébiránt már az őshagyomány is-
meri. Igy Tertullián mondja : „oblationes pro de-
functis annua die facimus". De corona militum 3. 
„Sacrificamus pro salute Imperatoris"; ugyanaz ad 
Scapul. c. 2. Sz. Cyprian még világosabban szól: 
„Episcopi antecessores nostri religiose considéran-
tes et salubriter observantes censuerunt, ne quis 
frater excedens ad tutelam vel curam clericum no-
minaret, ac si qui hoc fecisset, non offeretur pro eo, 
nec sacrificium pro dormitione ejus celebraretur". 
Ep. 66. Ebből az következik, hogy az ellenkező, 
tudniillik a „celebratio sacrificii" szokásban volt. 
Sz. Ágoston pedig mondja : „Neque negandum est, 
defunctorum animas pietate suorum viventium re-
levari, cum pro illis sacrificium mediatoris offertur, 
vel eleemosynae in ecclesiis fiunt". Enchir. 60. sz. 
Monika, édes anyjának halála alkalmával gyakor-
latilag is bizonyitotta ezen egyházi szokást. Conf. 
1. 9. c. 12. Az applicatio a pap, mintáz egyház kö-
zegének szándékától függ; kötelességében áll, a 
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misét bizonyos, meghatározott szándékra alkalmazni; 
ha az áldozó pap ezen kötelességét elmulasztja, az 
applicatiót egészen elhagyván, vagy ha nem hatá-
rozza meg kellőleg szándékát, akkor a miseáldozat 
ezen különös gyümölcse a hittudósok szerint a „the-
saurus ecclesiae"-liez csatoltatik. 

A misét ilyképen felajánlani csak azokért sza-
bad, kik az egyház valóságos tagjai, mert ezen fel-
ajánlás mindig szorosabb részvételt és lelki egye-
sülést jelent, ilyen pedig csak az egyház tagjai közt 
lehetséges. „Quis oíferat Corpus Christi, nisi proiis, 
qui membra sunt Christi". De orig. anim. 1. 1. c. 
9. S. Aug. Nem szabad tehát azokért misézni, kik 
nem tartoznak az egyházhoz, kik az egyházon ki-
vül vannak; de nem csak a dolog természete, hanem 
egyszersmind a, positiv egyháztörvény is t i l t ja ezt 
a „communicatio in sacris cum haereticis vel infi-
delibus"-féle elvnél fogva, a mise ugyanis kitünő-
leg res sacra; nem tiltja azonban a megemlékezést 
a nem-katholikusokról, vagy az imádkozást azok-
ért, sőt inkább óhajtja és saját példájával tanitja 
is, midőn nagypénteken ezekért szinte ünnepélyes 
imát mond. Az egyház erre vonatkozó törvényét az 
utolsó (1859-iki) esztergomi tartományzsinat kö-
vetkezőleg adja elő : „Quamvis stricta nos maneat 
obligatio, etiam acatholicos et omnes, qui reli-
gione a nobis discrepant, ceu proximos nostros cha-
ritate non ficta complectendi, pacem et concordiam 
cum illis fovendi, dum ope nostra indigent, bene-
vole ipsis succurrendi, bonum illorum non tantum 
spirituálé sed et temporale promovendi : nihilomi-
nus tamen iisdem in rebus sacris et divinis commu-
nicare, nominatim vero fun era eorum ritu ecclesi-
astico honorare, vel Sacrum Missae Sacrificium pro 
eis, seu vi vis seu defunctis ofterre, illicitum est ; . . . 
consequenter ne stipendia quoque aut fundationes 
pro Missis hujusmodi acceptentur, clare ennunciant 
SS. Canones". Hogy ezen zsinati határozat a köz-
egyház szellemével megegyezik, bizonyítja a szent-
széki approbatio, mely egyebek közt a „de commu-
nione cum Haereticis et Schismaticis ac Judaeis" 
czimü fejezetet dicsérve emliti. 

Mindamellett sok liittudós állitja, hogy nem-
katholikusokért szabad misézni, nem ugyan directe, 
hanem indirecte, tudnillik azok megtéréseért, és igy 
directe az egyház nagyobb dicsőségeért ; „nam quia 
haec (incrementum et exaltatio Ecclesiae) maxime 
fiunt per conversionem Infidelium atque resipiscen-
tiam Hareticorum. Scliismaticorum, aliorumqueex-
communicatorum, celebrando Missam juxta dictam 

intentionem, pro his pariter indirecte oratur et ce-
lebratur". Reiffenstuel. Theol. mor. tract 14 dist. 
5. quaest. 6. Ezen közvetett felajánlását a sz. misé-
nek talán az emiitett zsinat sem akarta eltiltani, 
mert az emiitett fejezet végén ezeket mondja : „Mis-
sas pro acatholicis vel schismaticis tarn vivis quam 
defunctis specialiter offerre, aut stipendia pro his 
acceptare auctoritate sua prohibet et interdicit". A 
vallási közönyösség a mult évtizedekben a katho-
licismus kebelében is hódításokat tett, igy történt 
azután, hogy még meghalt nemkatholikusokért is 
mondtak misét ; de az egyház ezen eljárást erélye-
sen ellenezte. „Nec enim permittere possumus, ut 
ullo modo fraus fiat prohibitioni illi, quae in catho-
lica doctrina invenitur de sacro funere pro defun-
ctis acatholicis non celebrando", irja XVI. Ger-
gely a scheyerni apáthoz 1842-ban. Ugyanazon 
pápa egy másik, az ágostai püspökhez intézett le-
velében czáfolja azon ellenvetést, hogy az irgalmas 
Isten kegyelme felvilágosíthatta a nemkatholikust 
élete utolsó perczeiben, midőn ezeket mondja': „Se-
cretiora haec divinae gratiae mysteria ad exterius 
ecclesiasticae potestatis iudicium minime pertinent, 
atque hinc veteri ac nova Ecclesiae disciplina in-
terdictum est, ne homines in externa, notoriaque 
haeresum professione defuncti catholicis ritibus ho-
norentur". Mig életben voltak, az egyház remél-
hette visszatérésüket az ő kebelébe, de a halál után 
nincsen többé megtérés ; azért az egyház nem is 
számithatja övéihez, miután külsőleg az utolsó per-
czig elszakítva valának az egyház testétől. 

Másodszor nem szabad a miseáldozatot fel-
ajánlani azokért, kik névleg (nominatim) kiközö-
sítve vannak. Az excommunicato büntetése ugyanis 
megfosztja a liiveket azon közös lelki javaktól, me-
lyekben az egyház közegeitől annak neve- és sze-
mélyében véghez vitt jó cselekmények által része-
sülnek (suffragia communia Ecclesiae). Ezen jó cse-
lekményekhez tartozik első sorban a mise; és ha 
már szigorúan tiltva van, a névleg kiközösítettek 
jelenlétében misét mondani, még inkább tiltva lesz, 
az ilyenek nevében és szándékára a miseáldozatot 
felajánlani. Az egyház törvénykönyve ezt bőven 
bizonyítja ; mindamellett az áldozó pap szabadsá-
gában áll, a misében ezekről is megemlékezni ; sőt 
az áldozati cselekményt is, prout pendet a merito 
privato sacerdotis, felajánlhatja, *) mert ez nem 

*) Világos, hogy ezt a nemkatholikusokért is szabad 
tenni. 
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szoros értelemben vett applicatio, mely mindig ex 
merito Christi történik. V. Márton a konstanczi 
zsinat alkalmával az egyházi fegyelmet a kiközö-
sités ügyére nézve „Ad evitanda" czimü bullája által 
lényegesen módositotta, a mennyiben megengedte a 
híveknek a közlekedést azokkal, kik nincsenek név-
szerint kiközösítve, és nem bántalmaztak köztudo-
másilag és tettleg valamely papot ; igy keletkezett 
az „excommunicati tolerati" elnevezés. Miután a köz-
lekedés ilyen kiközösitettekkel a híveknek „ex titulo 
excommunicationis" már nincsen többé megtiltva, a 
misét is szabad érettök bemutatni. „Dubitatur, an 
licite sacerdos possit orare aut offerre missam in 
nomine ecclesiae vel ut minister Christi pro excom-
municato-tolerato . . . . Probabilior estopposita (af-
firmativa) sententia. Ratio, qui in d. extra vag. („Ad 
evitanda"), quamvis nihil indulgeatur excommuni-
catis toleratis, conceditur tamen fidelibus communi-
care cum illis etiam in divinis". Lig. 1. 6. n. 309. 
Az utolsó szavakból azonban kitűnik, hogy az ő 
nevökben a misét bemutatni nem szabad ; mert ez 
részökró'l communicatio in divinis, a mi nekik nin-
csen megengedve ; V. Márton ugyanis emiitett con-
stitutiója által nem a bűnösökön, hanem az ártat-
lanakon akart segiteni, midó'n a közlekedést köny-
nyebbé tette. „Cum hujusinodi (sc. tolerati) excom-
municati, suspensi, interdicti seu prohibiti per di-
ctam extravagantem (Ad evitanda) nullimode reha-
bilitati fuerint, evidens est, illos peccaturos, et qui-
dem eo gravius, quo május scandalum inde prove-
niet, si non obstante censura cum fidelibus in 
divinis communicare attentent". S. Poenitentiaria 
5. Jul . 1857. Azért misedijat sem szabad tőlök 
elfogadni, ha tudnillik egészen bizonyos, hogy ki-
közösités alatt vannak; mert a stipendium követ-
keztében a misét az adományozó nevében kell mon-
dani, ha csak nem adatnék valamely megholtért ; 
„eiusmodi enim supplicationes nomine defuncti, 
atque ideo in coniunctione ac societate ipsius fieri 
censentur". Schweiz, theol. dogm. t. I I I . pag. 95. 

Nem szabad misézni azokért, kik nyilvános 
halálos btinben elhalnak, mint például öngyilkosok 
és mindazokért, kiket egyházi szertartásokkal elte-
metni nem szabad ; mert a temetési szertartások 
lényegét és központját, mint ez a rituálékból kitű-
nik, a sz. mise képezi. A kanonjog szinte tiltja a 
misézést az ilyenekért: „Sancta sic tenet Ecclesia, 
ut quisque pro suis mortuis vere Christianis offerat 
oblationem, atque Presbyter eorum memóriám fa-
ciat: et quamvis omnes peccatis subiaceainus, con-

gruit, ut Sacerdos pro mortuis Catholicis memóriám 
faciat et intercedat : non tamen pro impiis (quamvis 
Christiani fuerint) tale quid agere licebit". c. 21. 
C. 13. qu. 2.; azután: „Piacúit,ut qui sibi ipsis vo-
luntarie. . . violentam inferunt mortem, nulla pror-
sus pro illis in oblatione commemoratio fiat, neque 
cum Palmis ad sepulturam eorum cadavera dedu-
cantur". c. 12. C. 23. qu. 5. A hittudósok hasonló-
képen nyilatkoznak, igy Croix azt mondja: „Mor-
tale est offerre pro eo, qui omnino voluntarie et com-
pos sui se occidit" és Sporer: „Nec valide,nec licite 
offertur pro damnatis i. e. notorie in statu peccati 
mortalis defunctis. Namut ait S. Augustinus : Nemo 
te post mortem redimet, quia tu te redimere nolu-
isti". Mindezekből világosan következik az is, hogy 
ilyenekért misealapitványokat sem szabad elfo-
gadni. Senki sem tudhatja ugyan teljes és csalha-
tatlan bizonyossággal, kik vannak elkárhoztatva, 
de az egyház nyilvános becsülete fentartásának ér-
dekében vonta meg nyilvános imái jótéteményét 
azoktól, kik köztudomásu súlyos bűnökkel terhel-
ten mentek át az örökkévalóságba (Oswald. Escha-
tologie). Ha azonban valaki némi alapossággal fel-
teheti, hogy az ilyen bűnös talán mégis élete utolsó 
perczeiben magába szállott, nincsen megtiltva, hogy 
érette legalább feltételesen misét mondhasson, de 
csak titokban a botrány elkerülése végett. „Pro iis, 
qui sine pace ecclesiae defuncti sunt, publice orare 
et offerre nunquam sólet ecclesia. Potest tamen pro 
his sacerdos privatim orare et sacrificare sub condi -
tione, si in gratia fuerint defuncti". (Tapfer, expos, 
incruenti missae sacrificii.) + 

Katechetikai különlegességek. 
Nogáll Jánostól. 

(Folytatás.) 

A római káté nem hiába utal az apostoli hitvallás remek 
szerkezetére. Valóban méltó, elődeink példájára, „qui in hoc 
argumento pie et accuratae versati sunt," megfigyelnünk s 
észleltetnünk híveinkkel a tizenkét hitágazat jeles sorrendjét. 
Érintett figyelmeztetés szerint az apostoli hitvallás a ker. hit 
egész tantartalmát a három isteni személy közreműködésé-
hez képest három részben „variis et aptissimis sententiis" 
tárgyalja. 

Az 1-sö rész szól „a mindenható atyá"-ról mint a 
„mennynek" és a „földnek" teremtőjéről. „Coeli et terrae no-
mine visibilia omnia et invisibilia comprehenduntur. Haec 
igitur de universorum coeli et terrae verbis intelligenda sunt 
quae omnia . . . . patres nicaeni concilii additis in symbolo 
duobus illis verbis : visibilium et invisibilium significaverunt ; 

quaecumque enim rerum universitate comprehenduntur atque 
a Deo creata esse confitemur, ea vel sub sensum cadunt et vi-
sibilia diciintur, vel mente et intelligentia percipi a nobis pos-
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sunt, quae invisibilium nomine significantur." (Cat. Rom. p. 
1.) Ehez képe&t az első hitágazat rovata három czikket foglal 
magában : a) a világról vagyis a teremtmények összedelméről, 
de creatione, conservatione et gubernatione universorum, b) 
a „menny"-ről vagyis nemcsak az égi testekről, hanem egy-
szersmind és'jelesül az égi szellemekről, a lelki teremtmé-
nyekről azaz angyalokról, c) a „föld"-ről vagyis a földkerek-
ségről azaz a természet három (ásvány növény és állat) orszá-
gáról, jelesül a természet remekeiről, a szellemi és anyagi 
világ összletéről, az emberről. 

A 2-ik rész szól a „Jézus Krisztus"-ról „ő egy fiá"-ról, 
mint az emberiség megváltójáról egy folytában hat hitágazat-
ban, a megváltónak három tisztéről két-két ágazatban : a 
2-dik és 3-ik hitágazatban a megváltó életéről s ezzel tanitói-
liivataláról ; a 4-dik és 5-dik hitágazatban a megváltó kín-
szenvedése és halaiáról vagyis önfeláldozásáról s ezzel áldo-
zói-hivataláról ; a 6-ik és 7-ik hitágazat a megváltó győze-
delme vagyis mennybemenetele és uralmáról mindaddig, mig 
,eljövend Ítélni eleveneket és holtakat', tehát, királyi hiva-
taláról.' 

A 3-ik rész szól a „Szentlélek"-ről mint megszentelőnk-
ről öt hitágazatban, amennyiben a 8-ik ágazat szerint a Szent-
lélek-Isten voltaképen tényezője a ker. hitéletnek „caput et 
fons sanctitatis nostrae ; ugyanő a 9-ik ágazat szerint a meg-
váltás munkájának folytonossága végett alapított „anyaszent-
egyház "-nak éltető lelke ; a 10-dik, 11-dik és 12-dik ágazat 
szerint ugyanő megszentelésünk végrehajtója : ,bűneink bo-
csánatja,' ,testnek feltámadása', és ,az örök élet' biztosítása 
által . . . . Valóban felséges rendszer ! Már akármi okból 
mondotta, de jól mondotta Trefort Ágoston, hogy a katholi-
cismus a mivelődés úttörője, emberhez illő elvek és erkölcsök 
hirnöke. Y. ö. ,Egyh. Közlöny' II. évf. 20. sz. Méltán mond-
hatta Chateaubriand, hogy az egyház kis kátéjával többet tőn 
a népnevelés és közművelődés érdekében, mint a világ min-
den bölcsészei s törvényhozói együttvéve. Épenséggel nem 
szándékunk egy hajszálnyit is levonni az igazi bölcsészet ér-
deméből, de a franczia lángész méltán mondhatja, hogy az 
egyház ,miatyánk'-ja és ,hiszek egy'-ével mind tartalmára 
mind tanmódjára nézve végtelenül többet nyújt az emberiség-
nek a bölcsészet minden vívmányainál. „Magna et praeclara 
haec sunt, quae de Dei natura, sacrorum librorum auctoritate 
consentanea et consequentia exrerum effectarum investiga-
tione philosophi cognoverunt, quamquam in eo etiam coele-
stis doctrinae necessitatem cognoscimus, si animadvertamus, 
fidem non solum hoc praestare, u t . . . quae tantum sapientes 
longo studio consequuti sunt, ea rudibus quoque et imperi-
tis hominibus statim patent atque in promtu sint, verum, ut 
rerum notitia, quae fidei disciplina comparatur, multo certior 
atque ab omni errore purior in mentibus nostris insideat, 
quam si eas ipsas res, humanae scientiae rationibus compre-
hensas animus intelligeret. Sed quanto praestantior divini 
numinis cognitio censenda est, ad quam non communiter 
omnibus naturae contemplatio, sed proprie credentibus fidei 
lumen aditum patefecit ? Haec autem symboli articulis con-
tinetur, qui nobis divinae essentiae unitatem et trium perso-
narum distinctionem, tum vero ipsum Deum esse ultimum 
hominis finem aperiunt, a quo coelestis aeternaeque beatitu-
dinis possessio expectanda sit, siquidem a divo Paulo didici-

mus Deum inquirentibus se remuneratorem esse. Haec quanta 
sit, et an ejus generis sint bona, ad quae humana cognitio 
aspirare potuerit, multo ante eundem apostolum Isaias pro-
pheta his verbis ostendit : A seculo non audierunt neque au-
ribus perceperunt ; oculus non vidit, Deus, absque te, quae 
praeparasti expectantibus te." (Catt. Rom. p. I.) 

4) ,As emberről' iskolai tankönyvünk egyet-mást bizony 
máskép tárgyalhatott volna. S ha már ennyit mondtunk, hadd 
koczkáztassunk egy-két észrevételt nevezet szerint. Nézetem 
szerint érintett tárgyról uj káténk egyrészt kelleténél többet, 
másrészt kelleténél kevesebbet mond ; felhoz pl. az első em-
ber s az egész ó-szövetség történetéből többet amit tanon-
czaink a ,bibliai történelem'-ből amúgy is tudnak, mire nézve 
tehát kár őket uj kérdések és feleletek emlézésével terhelni, s 
amit a római káté ily észrevétellel mellőz : „quae quidem fa-
cile erit parochis ad fidelium institutionem ex sacra genesis 
história cognoscere ellenben alig érinti és nem kerekíti ki 
a történeti tényekben benfoglalt tantételeket ; pedig igenis el-
kelne legalább is egy kis figyelmeztetés, miszerint pl. a bib-
liai történetből ismeretes ténynyel nemcsak egy almáról van 
szó, hanem arról, hogy ezen tény által az ember részéről Isten 
irányában a köteles tisztelet szeretet és engedelmesség meg-
tagadtatott és az Isten meg ember közti viszony kötelékei 
széttépettek, s hogy ezzel az ember egy más, Isten ellen párt-
ütő hatalomnak subordinálta magát. 

Ez egy. Más az, hogy ha valahol, ugy érintett tárgyra 
nézve elkelne valamivel több praecisio. Feltesz pl. ily kérdést: 
„Miképen tüntette ki Isten az embert teremtésekor ?" fele-
let : „Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtette az 
embert." Kérdés és felelet aligha helyes; ha az ,imago' és 
,similitudót' sy#bnymnak (?) veszszük, ugy ez ,az emberre' 
nem volt ,kitüntetés', mert ez az ember mivoltához, az emberi 
természet integritásához tartozik vala. Pedig jelzett két szó, 
ugylátszik, csakugyan synonymnak van véve, mert nyomban 
következik a kérdés : „Miben áll ezen hasonlatosság?" Fele-
let : „Ezen hasonlatosság abban áll, hogy az ember lelke 1) 
értelemmel és szabad akarattal bir, 2) halhatatlan ;" már ezen 
kettős minőny csakugyan az emberi természet mivoltához és 
egészletéhez tartozik, s az a rája következett,eredeti bün' ál-
tal meggyöngittethetett ugyan, de el nem veszhetett vala. (V. 
ö. Möhler ,Symbolik' I. Kap. Differenzen in der Lehre von 
dem Urstande des Menschen u. dem Ursprünge des Bősen.) 
Ha nem is vala helyén a theologia finomabb fejtegetéseibe 
bocsátkozni : ha tartózkodunk is népiskoláinkban a polémiá-
tól, jóllehet ebből is elkelne néha valami és ha más nem, ugy 
épen a ,közös iskola' politikája előbb utóbb rá fog bennünket 
kényszeríteni a polémiára ; de már a tanfogalmak helyessége 
csakugyan múlhatatlan kellék kátéféle tankönyveknél. 

Érintett tárgy kiváló fontossággal bir, mert arról van 
szó, hogy az emberiség áilapotja minőre fordult Ádámmal és 
minőre állíttatott vissza Krisztussal. „In horum duorum ho-
minum causa proprie fides Christiana consistit." S. Aug. de 
pecc. orig. c. 24.) S ezért a tárgy fontossága kiválólag megkí-
vánta volna, hogy az ,ember' eredeti áilapotja iránt az egyház 
tanfogalma tisztán és világosan állittassék ki, mert ebbeli 
tiszta és világos értemény nélkül lehetetlen szert tenni tiszta 
és világos fogalmakra a megváltás egész oeconomiájára nézve, 
és köd borítja az egész hitrendszert. Pedig az nem is jár vala 



szerfelett nagy nehézséggel, csak ineg kell vala különböztetni 
tisztán és világosan az ember ,természérinti' és természetfö-
lötti' állapotját, mely megkülönböztetésre amugyis fölötte 
nagy szükségünk van minden alkalommal, mely megkülön-
böztetésnek fölötte nagy hasznát is veszszük minden tárgya-
lásnál az egész tankönyvön végig. Nem jár vala nagy nehéz-
séggel. Lám a római káté ,De creatione hominis' röviden de 
tisztán és világosan előadja, hogy Isten testére-lelkére mi-
nőnek alkotta az embert, megalkotta ép testtel és ép lélekkel 
voltaképen halhatatlannal, ,maga képére' ész- és szabad aka-
ratbeli ,képesség'-gel : ezen minőnyében áll az embernek ,ter-
mészetszerinti' ép állapotja ; ezenfölül Isten az embert testére-
lelkére oly minőnynyel is felrukázta, mely már többlet, mert 
részvény az isteni természetben, mely már haladja az emberi 
természet mivoltabeli kellékeit, ugyanis testére szenvedés és 
haláltól mentesnek, „ut non quidem naturae ipsius vi sed di-
vino beneficio immortalis esset et impassibilis," lelkére az 
isteni kegyelem állapotjában igaznak és szentnek alkotta, 
„tum originális justitiae admirabile donum addidit:" ezen 
többlet, ezen ,admirabile donum' járuléka az emberre nézve, 
minősitvény ,természetfölötti' állapotra. (V. ö. Cat. Rom. 
p. 1. n. 19.) 

Ilyetén megkülönböztetéssel azután, eltekintve a tkeo-
logiának tövises kérdéseitől, nem is jár vala nagy nehézség-
gel az ,eredeti bün' mivoltáról szintén tiszta és világos fogal-
mat adni, miszerint ezzel a) az ember ,a természetfölötti ma-
laszt állapotját' végkép elvesztette, minek következtében 
megszűnt Istennel kellő viszonyban élni, és megszűnt isteníia 
s a mennyország örököse lenni; b) az ember ,természetsze-
rinti' állapotjában is kárt szenvedett, amennyiben lelkére 
nézve értelme meghomályosodott, akaratja a roszra hajlandó 
lőn, testére nézve szenvedés és halál martaléka lőn, s egész 
természete gyarlóságra fordult ; c) immár az emberiség ős-
szülőinek ,ilyetén állapotja' az emberi természettel ,eredet 
utján' átszállott az egész emberiségre, minden emberre, s 
ezen állapotjában az ember tehetetlen lőn Istennel kellő 
viszonyban élni és szert tenni a természetfölötti örök üdvös-
ségre. Ezen megkülönböztetést nyilvánság leket, kell is akár-
hányszor érvényesítenünk, nevezetesen ha az isteni malasztról, 
valahányszor szentségről vagy ker. erényről van szó, és arra 
különben is súlyt, nagy súlyt kell fektetnünk a ker. hitélet 
érdekében, mert mi egyéb a ker. hitélet, mint élet természet-
fölötti elvek szerint a természetfölötti malaszt állapotjában ? 
De szükségünk van ezen megkülönböztetésre leginkább a meg-
váltás nagy munkája tekintetéből, miszerint az embernek 
czélvesztett állapotja iránti tiszta és világos fogalommal útját 
egyengessük a kellő magyarázatnak a megváltás szükségét és 
módját illetőleg. Oportet omnia instaurari in Christo. 

(Folyt, köv.) 

A szabad egyház és szabad állam tana, gyakorlatilag 
alkalmazva a szerzetesek kérdésében. 

Róma, 1873. május havában. 
(Vége.) 

Mindennek daczára sem bátortalanodnak el némelyek 
az olasz parlamentben, és daczára, hogy a „non possumus" 
egyre hangzik, s hangzott akkor is, midőn Sella pénzűgyér 

képviseltjei az állami utalványt szép metszetű papirjegyben 
vitték a Vatikánba ; ők nem adják fel a reményt, és Massari, 
a képviselőház egyik jegyzője, ki magát igy jellemzi : io 
sono liberale, e un liberale incorrigibile, — miből láthatjuk, 
hogy szerinte egy liberális katholikus annyit tesz, hogy „ja-
víthatatlan liberális", mégis „remél". 

Ö mondom, ha nem is látja még Antonelli bibornokot 
Visconti Venostával karonfogva, de már egy megalapított 
„modus vivendit" ismer fel a két és féléven tuli együtt la-
kásból. A szentszék ugyan erről nem tud semmit, és a „su-
balpini" kormányt ellenséges hatalomnak „sub dira potestate 
constituti" nevezi ; de ez Massarit nem genirozza. Valóban 
ezen urnák nagyobb a hite mint a pápáé ; de nem csuda, ha 
valamit nagyon akarunk, arról álmodunk. Berti szerint azon-
ban idő, és pedig nagy idő kell, hogy a pápaság átalakuljon. 
Elhiszem. 

Es mért akarja ezt ő oly nagyon ? Elmondja : „Egy 
nagy kérdés megoldására jöttünk ide. Olaszhon sorsa mind-
addig nincs biztosítva, mig az egyház és állam közötti nagy 
kérdés a kor igényei szerint meg nem lesz oldva. E kérdés-
ben valami gondviselésszerű van Olaszhonra nézve. — Ime a 
lóláb, a „kor igényei". Es ha ez a dogmákat is eligényli ? 
mint az ókatholikusok vélik. — Quid tunc ? Ime 1-ör egy 
kis jellemző félelem az olasz egység miatt. 

Igy fogják fel Caparini, Damiani, Berti, Del Zio sat. 
Es mért féltik oly nagyon az olasz uj jogú államot ? Főleg 
az olasz nép miatt; tudják, ismerik vidékeik érzületét. „Az 
országban egy mély elégedetlenség vagyon", mondja Tos-
canelli. Az országban sok ember nem kiván semmit inkább, 
mint azt, hogy fentartassék az ügyek emez uj rende, csak az 
látszassék, miszerint a vallás és a pápa nem támadtatik meg, 
(zaj a baloldalon.) Ez tény ! igen az országban egy elégedet-
lenség létezik, melyet vallási elégedetlenségnek nevezhetni ; 
igy véli Massari. Bartolucci pedig határozottabban beszél : 
„Egy oly vallási politikát kell elfogadni, mely az ország 
óhajának megfelel" sat. 

Igen, az olasz népnek ez ügyre három álláspontja va-
gyon, első a forradalmi canaille, melylyel sikerült elhitetni 
a pápaságról, mint Kaifás elhiteté Jézusról, hogy az a nem-
zet ellensége. Ez az, kiről Berti szól, hogy kész lenne az 
egykázát megtámadni, hogy a hazát védelmezze, mintha 
Olaszhon nem mindent az çgyhàznak és a pápaságnak kö-
szönne, mintha a pápa ellenezné azt, a mi a nemzet kíván-
ságában jogos vagyon ? — Ezen osztály a városokat zavarja, 
ezek zavaroztak itt Rómában Cerotti képviselő szerint is, 
ki Dina lapjában leirta őket, nyiltan kijelentvén, hogy az 
idegen kiejtés után itélve egy sem volt római. 

A 2-dik osztályt képezi azon nagyszámú és müveit 
középosztály népe, legkivált felső Olaszországban, mely a 
dolgok jelen állását óhajt ja; de mint Massari megjegyzé 
azon feltét alatt, hogy az egyháznak harezot ne üzenjenek, 
hogy a pápasággal mentől előbb kibéküljenek. Ezekhez tar-
tozott a legközelebb megboldogult Manzoni, és annyi sok szép 
nevü iró, ezek közül jajdulnak fel csalatkozva sokan, midőn 
látják, hogy ez az uj rend nem egyéb, mintuj harcz az egy-
ház ellen, mint egy Palavicini és többnek nyilatkozatából 
olvasható. Ezek a kiábrándulás nehéz küzdelmét vivják. 

Végül a hithű olasz nép, mely az ország javát, zömét, 
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gazdagságát, erényét képviseli ; kivált Rómában, bol mig a 
gyűlölt jezsuiták kiűzésére tűzzel vassal ármánynyal min-
den szedett vetett gyerköcz, kétértelmű ur s a többi, csak 
9000 irta magát alá ; addig egy-két hét alatt csak férfi, a 
város szine java 35,000 számmal tiltakozott. Ezen olasz nép-
nek Bartolucci képviselő adott kifejezést, midőn igy szólott: 
En mint olasz és mint katkolikus fájlalom azon harczot, 
mely az egyház ellen folytattatik. 

„Eu Olaszhont a pápával akarom, és ez a nagy kü-
lönbség köztem és önök között, kik Olaszhont a pápa nélkül 
óhajtják ; a pápaság nélkül, mely hazánk legnagyobb dicső-
ségét képezi". 

Csudálatos azonban, hogy ő, ki a szőnyegen levő tör-
vényjavaslatot — a szerzetesek eltörlését — az egyház nagy 
érdekeivel ellenkezőnek látja, mely az egyház canonjait, a 
pápa legfőbb tekintélyét támadja meg a vallás terén is, hogy 
ő, ki azt egy megtorlási törvénynek bélyegzi, a bitoi-lás és 
üldözés politikájának mondja, hogy ő, ki nyiltan bevallja, 
miszerint a forradalom nem elégitheti ki csak a zavar embe-
reit ; mégis, mégis közöttük marad, és pactálni akar e J u -
liánokkal ! 

Épen ebből láthatni, hogy a liberális katholikusok té-
vedése, még a legjobb akaratú lelkeknél is mily veszélyes, 
hogy az, mely egy Montalembert-et is zavarba ejtette, kinek 
mély tiszteletre méltó nevére mertek még e parlamentben is 
hivatkozni — egy La Menaist, Döllingert és annyi mást 
tévelybe döntött, mily kárhoztatandó ! Ha a látcső irányvo-
nala csak egy kis szög alatt is tér el a kellő nézponttól, 
messzire haladva nagy térközre téveszti a tekintetet. Oh 
legyünk hivek az egyházhoz ! Ki Isten kegyelmével felvilá-
gosítva legjobban ismeri e hitveszélyeztető korban is, mi 
szolgál a század megszentelésére s a lelkek üdvére. 

Hoszasabb közleményemmel — hogy reassumáljam — 
talán sikerült bebizonyítanom, hogy az olasz parlamentben 
a szerzetesek kérdésében az egyház és állam közötti harcz 
íratott körül, hogy a szabad egyház és szabad állam tana 
három ágra oszlik. 1-ör. Az absolut liberálisoké, mely az 
egyház nyilt megtámadása, 2-ik a modérât liberálisoké, mely 
kiszámítással lassú méreg gyanánt akarja megölni, 3-ik a 
liberális katholikusoké, mely azért veszélyes ; mert megbé-
nítja az egyház védőit, eszmezavart okoz, kikre bátran el 
lehet mondani : Uram ments meg jóbarátinktól és ellensé-
günkkel majd jobban elbánunk. Az első a nyilt forradalom 
tana, a 2-dik a szabadkőműves államároké, a 3-dik a sem 
hideg, sem meleg katholikusoké, kiknek hitük holt, és a 
malaszt eszközeivel nem igen élnek, kik hasonlók a Tátrá-
hoz, melynek völgyén elkésett a mező termése, fején pedig 
már a hózivatar dühöng. Szívben ugy a hogy ezek is ka -
tholikusok volnának ad notam: „Ich bin auch ein Katholik", 
fejőkben azonban heterodox tanok vihara dühöng. — Az 
első édes anyja, a 2-ik nagyanyja, a 3-ik szép anyja a Dio-
cletianoknak, és mindnyájuk mostoha gyermeke a gyujtó-
gató és gyilkos Nero, kit ma petroleumos forradalomnak 
neveznek. Az első szolgálónak, a 2-ik bűntársnak, a 3-dik 
mostoha anyjának nézi az egykázat. 

Még egy kérdés ! Mily haladást tett a szabad egyház 
és szabad állam tana minálunk ? Önnök jobban tudják. Nem 
vélek azonban tévedni, ha azt hiszem, hogy nagyot. Az első 

nem csak a fiatal óriások közt foglal tért, és erre következ-
tetnem elég az ország prímásának erélyes nyilatkozatából, 
melyet a sz. István-társulat közgyűlésén mondott, kijelent-
vén, hogy csak az Istent ismeri el mindenhatónak és az 
államot soha. Hogy a 2-ik irány, a lassú méregező párt ré-
gen nyakunkon ül ; csak egy tekintet az országgyűlésre, a la-
pokra és meggyőződhetünk. Lassan mennek ; de már messze 
mentek eddig is. Istenem ! mikor ébredünk fel ? Ki mondta 
volna ezelőtt egy nemzedékkel is, hogy ily helyzetbe jő sz. 
István egyháza a magyar állammal szemközt ? Hazám, nem-
zetem ! Öngyilkos fegyver van kezedben ! Hát a harmadik 
párt ? Oh hisz ha ez nem volna ! többre mennénk ; de el-
mondhatjuk rá : „Isten adta falu nyája, ez is csak utamat 
állja !" Ezek sem labanczok, sem kuruczok, sem békák, sem 
halak, ez a mi átkunk ! Ilyen paricid katholikusokkal, hogy 
ne lehetne félni, hogy az autonomia is medicina — lehet — 
pejor morbo, egy trójai ló, melyben ellenségünket viszszük be. 
Isten ne adja ! Mi azonban csak ugy lehet, ha ennyi veszély-
lyel szemben, igaz, törhetetlen katholikusok leszünk és ha 
sorakozunk. Bogyai B. Gy. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 22. H o g y f i z e t a l i b e r a l i s m u s ? 

Meg van a nagy baj, a szeretetreméltó liberális uri emberek 
hajba kaptak egymással, jajgatnak, panaszkodnak, de mint 
látszik, Bismarck ő kerczegségének szive sehogy sem akar 
meglágyulni. E siralmas históriának a magvát az képezi, hogy 
Bismarck ő herczegsége nem elégedvén meg azzal, hogy csak 
a kath. egyház viszonyát „rendezze" az állammal szemben, 
most már kenyeres pajtásainak, a liberális lapok viszonyait 
is „rendezni" akar ja ; hinc illae lachrymae, hogy az összes 
liberális had kül- ugy mint belföldön nem a legtisztessége-
sebb módon neki esett B. uramnak. 

Elismerjük, hogy nagy hálátlanság B. úrtól, azokat 
massregelozni akarni az ő ismeretes módja szerint, kik neki 
a legliberalisabb tény végrehajtásánál, a katholikusok ül-
döztetésénél, oly kitűnő szolgálatot tettek, de mi e fölött 
legkevésbé sem ütközünk meg, sőt inkább azt nem értjük, 
hogy miért csodálkoznak, miért panaszkodnak liberális lap-
jaink, hiszen önmagokról tudhatnák, hogy a liberalismusnak 
nem tartozik erényei közé a háladatosság, a becsületesség. 
Bismarck ur felhasználta őket eszközül és miután általok 
czélját elérte, ugy gondolkozik, hogy a mór kötelességét 
megtette, a mór elmehet. 

Nem tagadjuk mi, hogy B. ur sajtótörvénye mindenek 
előtt a katholikus sajtóra lehet vészthozó és csak másodsor-
ban fogja a liberális lapokat érinteni, de azt kérdezzük, k i -
nek tudható be bűnül, hogy B. ur saját emberei iránt is ily 
hálátlanságra vetemedik, hogy kész őket egészen megsem-
misíteni ? mi idézte elő, hogy a szabad szó bűnhődést von 
maga után, még ha ez B. ur barátja részéről nyilatkoznék 
is ? lelkileg vaknak kellene annak lenni, ki itt csak egy 
perczig is habozna az itélet kimondásában. Nincs e kérdé-
sekre más felelet, minthogy a liberális sajtó maga az oka, 
ha hálátlanságot tapasztal, önmagát saját kezével veri meg. 

Ha a sajtófeladatát tekintetbe veszszük, ugy nem lehet 
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tagadni, hogy az egyike a legnemesebbeknek, mert oktatni, 
művelni, a józan előkaladást elömozditani, bizonyos tekin-
tetben az erkölcsiség támaszának lenni, mindig nemes feladat 
marad, de e czél elérésére szükséges, bogy az illető közegek 
a kereszténység talaján megmaradjanak és ne kalandozza-
nak oly téren, mely a mult történetének tanúsága szerint, 
söpredékével csak vészt képes az emberiség részére hozni. 
A sajtó azonban e feladatát szeme elől tévesztette, tetszelgett 
magának a keresztényellenes elvek hirdetésében, legfőbb 
feladatául tűzte ki a kath. egyházat, mint az erkölcs őrét 
megtámadni, sőt magát az erkölcsöt is aláásta, megingatta 
ezáltal a bizalmat az emberekben egymás iránt, és minthogy 
mesének állitotta mindazt a mit az egyház hirdet, minthogy 
kedvtelve nyújtott segédkezet mindenkinek, ki a hatalom 
polczán ült és az egyház ellen szövetkezni bárkivel is kész 
volt, minthogy tényleg gyakorolta a iinis sanctificat medium-
féle elvet, mi csoda, hogy több évi jellemtelen üzelmei által, 
hatalmánál fogva oda vitte tanítványait, hogy most ezek az 
általa hirdetett elveket, saját mestereiken gyakorolják ! 

A világ nem önmagától, nem is egyszerre lett liberá-
lissá, időre és az időben az eszközökre volt szükség, hogy a 
világ beszivja magába azon elveket, melyek szerint ma mái-
tetteit intézi, azon elvek orgánumát pedig a sajtó képezi, 
mely a potiori szólva, kiátkoz mindent a mi nem liberális. 
Ha mosta sajtó kénytelen lesz egyik főpatronusától azon há-
látlanságot tapasztalni, hogy mint a felhasznált czitromot félre 
dobja, sőt keményebb lépésre is készül, ugy csak az önmaga 
által elvetett mag gyümölcsét fogja élvezni ; ez a nemesis 
boszuló karja lesz felette, mert ő tanitotta meg a világot, 
hogy lehet igazságtalannak, erőszakosnak is lenni, csak le-
gyen hozzá az illetőnek hatalma ; ugyanazon hatalom fogja 
most felette gyakorolni az erőszakot, melyet égig magasztalt 
akkor, mikor fegyvere az egyház ellen fordult, csakhogy ez 
annyival fájóbb lesz, mert ezt az követi el vele, kitől szolgá-
lataiért büntetés helyett „méltó" jutalmát várta. 

Mi megvalljuk őszintén, hogy e tény fölött legkevésbé 
sem sajnálkozunk, a sajtó bűnei sokkal nagyobbak, hogy 
sem meg nem érdemelnék a legszigorúbb büntetést és ha e 
büntetést épen a liberalismus egyik coripheusa szabja ki 
még inkább örvendünk, mert talán, mondjuk: ,talán' a sajtó is 
okulni fog belőle, jobban fogja talán a jövőben mérlegelni 
tudni a liberalismus becsét és értékét, talán gondosabban fog 
eljárni a liberalismus ajánlásában, ha látja, mily apró pénz-
zel fizetik, kik magokat is főfő-liberalisoknak tart ják, talán 
saját jóléte érdekében sem fogja a liberalismust az emberi-
ség egyedül boldogító eszméjeként árulni. 

Valóban e tényből is kiviláglik, hogy a liberalismus 
az emberiségből kiöl minden erényt, hogy az oly pestis, 
mely kipusztítja a társadalomból az erkölcs és becsület iránti 
érzéket és nincsen egyéb hátra, mint hogy a társadalom 
megmentésére e métely kebeléből kiirtassék. It t a sajtót il-
leti első sorban a kötelesség, ő volt terjesztője, sőt ma is az, 
a liberalismusnak, illő, hogy a bűnt ellenkező jótett gyakor-
lásával üsse helyre, hogy támadja és üldözze azt, amit vé-
dett, védje és pártolja azt, a mit eddig üldözött, vagy is tér-
jen vissza az elhagyott ker. talajra, mert e téren munkálva, 
az igazságot védve, a ker. műveltséget terjesztve, mind az 
emberiség jólétének biztos emeltyűje leend, mind pedig há-

láját biztositja maga részére, minthogy a ker. elvekben nevelt 
emberiség nem ismer hálátlanságot, nem dobja el egykori 
s övetségesét magától még akkor sem, ha általok czélját 
részben elérte is, sőt hálájának épen ez képezi alapját. 

A sajtón van tehát a sor saját jóléte és jövője felett el-
mélkedni ; két ut áll előtte : a liberalismus hálátlansága és 
rabszolgasága, vagy a kereszténység hálája és szabadsága, a 
liberalismus ostorát már suhogtatja felette B. ur, csapásainak 
súlyát már is jajgatással hirdeti, ítélete csak is az ellen-
kező téren fejlődhetik, a legközelebbi jövő fogja megmutatni 
váljon eszére tért-e, váljon csakugyan bir-e érzékével fel-
adatának. Mi ezt óhajtjuk mind az ő, mind az emberiség 
jóléte érdekében, mert a sajtó megtérése egy jobb jövő zálo-
gát hordaná méhében, © 

VEGYESEK. 
— Buda-pesten a mult héten bérmálás tartatott, mlgos 

Szabó József félsz, püspök ur által, a budai várban, továbbá 
a pest-belvárosi é józsefvárosi községekben. A hivek rész-
véte mindenütt igen dicséretes volt. 

— Alsóházunk már megint felült (?) a Lükők és con-
sortesnek. F. hó 24. a kultusminister ugy a hogy felelt a 
Lükőféle ismeretes interpellatióra, feleletét a ház 12 szótöbb-
séggel nem vette tudomásul, minek következménye az, hogy 
a komédia ismételtetni fog. Többet majd akkor. 

— Az ókatholikus „püspök"-választásra vonatkozólag 
a „Hamb. Corr.", telivér zsidó-liberalis lap ezeket mondja: 
„Az egésznek vége már most is tisztán előrelátható. Az uj 
püspöknek agise alatt a bécsi, müncheni, kölni ókatholikus 
községek még egy ideig képezendik azon központokat, me-
lyekben egyes, nagyobb tanultságu liberális agitatorok talál-
koznak, hogy a községnek egyre fogyó részvéte mellett ha-
szontalan tárgyalásokat folytassanak, néhány év múlva 
azonban az ókatholikusok ép annyira el fognak tűnni a föld 
színéről, mint a régebbi kath. secták, a jansenisták, herrne-
sianusok, német-katholikusok sat. A kath. egyház egy dia-
dallal, s a liberális sajtó, mely oly hőn pártját fogta az 
ókatholikusoknak, egy felsüléssel lesz gazdagabb. 

— A kölni érsek a múltkor említett Rabbertzen ki-
vül még Pfaffrath félsz, pap s Grartzmeyer s Struxberg pap-
jelöltekre is kimondta a nagyobb kiközösítést. Természetes, 
hogy a liberális lapok most már az uj törvények alapján az 
államügyészt hívják segítségül. 

— Vannak u. n. „tisztelt laptársak", melyek ugyan 
máskor mindig vesződnek velünk, csak akkor nem, midőn a 
forrásnak minden megnevezése nélkül egész hasábokat vesz-
nek át tőlünk ; — mi ez ? 

— A ,Spectator', angol liberális lap ezeket mondja a 
jelenlegi porosz állapotokról : „az egyház ezidőszerint Po-
roszországban már csak a közigazgatásnak egyik ágát ké-
pezi s pedig oly módon, midőn sehol a világon". Arra nézve, 
hogy most már a jezsuiták után más egyházi rendeket is 
elűzni kezdenek, ezeket mondja ugyané lap : „Bizonyos, hogy 
a redemptoristák körülbelül oly közeli rokonai a jezsuiták-
nak, mint a londoni egyetem ő felsége tüzérségének, ameny-
nyiben mindkét intézmény ugyanazon egy közös korona 
alatt áll. Sokkal férfiasabb eljárás lenne, ha a porosz 
kormány röviden a kath. vallás gyakorlását megtiltaná ; 
mert ez, mint látszik, különben is azon czél, mely felé tö-
rekszik ; csak hogy, mig e czél eléretnék, a német katholi-
kusok sziveiből bizonyára minden kétely elmúlt vallásuk 
körül, annyi áldozatot fogtak addig hozni érte." 
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— A „haladást" egy franczia lap, bizonyos történeti 
tények fonalán nem régen ekképen jellemezte : 

1830-ban, midőn a bourboni dynástiát elűzték, oly 
féltékenyek voltak a forradalmárok becsületökre, hogy mind-
azokat, kik e zavaros időket holmi lopásokra felhasználták, 
s rajta kapattak, irgalom nélkül agyonlőtték. 1830-ban 
tehát agyonlőttek a tolvajokat. 

1848-ban, midőn Lajos-Fülöpet elkergették, már csak 
fenyegették a tolvajokat agyonlövéssel. 

1870-ben, midőn III . Napoleon bukott, az utána kö-
vetkezett Favre-Gambetta-kormány a tolvajokat egyene-
sen felvegyverkezte, Páris védelmére, minek következtében : 

1871- a commune idejében a tolvajok mint „táborno-
kok", „ezredesek", „a nemzeti kormány tagjai" sat. sat. 
agyonlövették a csendőröket, papokat, hivatalnokokat s egy-
általán minden becsületes embert, a ki kezök ügyébe esett ! 

Voilà le progrès ! 

— Az ember valóban nem tudja, nevessen-e vagy bo-
szankodjék, midőn a luczerni „ Vaterland"-ban a következő 
rendőri feljelentést olvassa : 

„A laufeni kerületi főnökséghez. Alulírottaknak tudo-
mására esett, hogy Kaner, wahleni felfüggesztett plébános 
kétszer egymásután a Solothurn kantonában fekvő Büsserach 
illetőleg Grindel helységébe bucsumenetet tartott, s pedig 
ugy, hogy mivel Bern kantonában felfüggesztve van, hazul-
ról közönséges polgári ruhában indult el, s hivatalos ruháját 
csak ott vette fel, hol a solothurni kantonnak határát á t -
lépte ; mig viszont hazajövet (auf dem Heimmarsche) a So-
lothurn s Bern közti határon hivatalos ruháját letette s azt 
egy paraszt által haza vitette, mig maga polgári ruhában 
folytatta útját . Mit további intézkedés végett a t. cz. kerü-
leti főnökségnek feljelentünk. Begelin rendőrkáplár, Simon 
közrendőr 

„Der Rest ist schweigen" lehet erre mondani. 

— A szászországi katholikusok junius 14-én általános 
gyűlést tartottak Oschersleben nevü helységben. Potthof, a 
királynak udvari papja általános lelkesedéssel fogadott be-
szédet tartott. Közmegegyezéssel elhatároztatott, miszerint 
a száz katholikusok kivétel nélkül részt veendenek a legkö-
zelebbi birodalmi választásokban, s hogy csak oly jelöltekre 
adandják szavazatukat, kik a centrum-fractiónak elveit 
vallják. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 434 ft. 60 kr. és 42 db. cs. kir. arany. 
10 frank aranyban, 9 régi húszas, 1 db. negyedftos, 6 db. 
kettős tallér, s 2 db. ezüstforintos. 

A szentatya számára a füssi hivek e jelmondat alatt : 
„firmiter adhaeremus infallibili successori S. Petri ; cum cer-
tum sit, ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit 
fides sentire defectum" 6 ft. 

Biesz Gáspár, csatádi segédlelkész . . . . 1 f t . 

Kegyeletes adakozások 
svajczi üldözött paptársaink javára. 

Eddigi összeg: 207 ft . 30 kr., 6 db. cs. k. arany s 17 f t . 
ezüstben s 1 darab ezüst tallér, 20 frank aranyban. 

Azon hiterŐ3 és jellemteljes paptársaik számára, k i k -
kel a liberális svajczi kormány oly liberális (?) módon bánt, 
a Pannonhegyén jun. 5-kén koronára egybegyűlt lelkészek, 
négy győrmegyei s három más áldozár adtuk . . . 23 ft . 

B. J . segédlelkész 1 f t . 50 kr . 
Egy plébános 3 f t . 

Egyéb kegyeletes adakozasok. 
A lyoni hitterjesztő társulat számára egy plébános 3 ft . 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Egy félévnek letelte után elérkezett azon pillanat, melyben lapunk t. közönsége annak magatartása, iránya s. 

belértéke felett Ítéletet mondand. 
Öndicsérés nélkül nyugodtan várjuk ez Ítéletet ; mert lelkismeretünk azt sugallja nekünk, hogy mindent meg-

tettünk, mit körülményeink közt tehettünk. 
„Általános érdekűnek kell lenni a ,Religio*-nak, anélkül, hogy azért az alaposság követelményei ellen 

vétsen ; figyelemmel kell kisérnie a nagy világnak eseményeit, a mennyiben ezek a katholicismusra nézve fontosak, érde-
kesek vagy veszélyesek is, anélkül, hogy ezért a szűkebb hazának közállapotait, s mindazon, naponta más-más alakban 
felmerülő viszonyokat és eszméket, ezeknek fejlődését, átalakulását és változásait szem elől tévesztené, melyek összhatá-
sukban a magyarhoni, kath. egyháznak állására s sorsára nézve, döntő befolyással lehetnek" . . . . ezt mondók ezelőtt egy 
félévvel, akkor közrebocsátott, előfizetési felhívásunkban, s ma azon nyugodt öntudattal lépünk t. olvasó közönségünk elé, 
hogy nagyjában e pontok és irányelvek valának azok, melyek szerkesztői működésünket vezérlék. 

Éber figyelemmel követtük, bel- és külföldön egyiránt az események folyását, s mindenkor azon voltunk, hogy 
gyors, változatos s megbízható tudósításaink legyenek, hogy külföldön egy mozzanat se forduljon elő, mely legalább 
említve, hazánkban pedig egy sem, mely érdemleges megvitatásnak tárgya ne leendett. Az igazságot védelmezni, az eszmé-
ket tisztázni s a sűrű támadásokat bátran visszaverni : ez képezé feladatunknak egyik kiváló részét, mig másrészt a 
szorosabban vett tudományos munkálkodást sem egészen figyelmen kivül hagyni, s a t . olvasókörünket érdeklő irodalmi 
mozzanatokat is hol ismertetőleg, hol itészetileg tárgyalni iparkodtunk. 

Ezek után teljes bizalommal fordulunk t. közönségünkhez azon kéréssel, miszerint lapunknak támogatásában 
ezentúl sem ellankadni, hanem minél sűrűbb részvét által arról méltóztassék bennünket biztosítani, hogy minden méltányos 
igényt kielégítenünk sikerült. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt., félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221. sz. II. em., hova a 

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

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk 
A ,,Religio" első félévi folyamából még teljesszámu példányokkal szolgálhatunk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1873. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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