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T A R T A L O M : Katholikus eszmék. — Az autono-
micus gyülésezés. — Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

Rath, eszmék. 
A kath. egyház szellemi és egyetemes mon-

archia, melyet láthatlanul Jézus Krisztus, láthatólag 
pedig annak helyettese, a romai pápa kormányoz. 
Azáltal, hogy egyetemes, tág ölében foglalja a csalá-
dokat és nemzeteket ép ugy mint az egyéneket; a 
mennyiben azok a szellemi életben részesülnek és 
az evangelium által kormányoztatnak. így a házas-
ság, a mennyiben szentség, az egyház törvénye által 
szabályoztatik ; de nincs semmi kifogása a jegyző 
szerződése ellen sem, ha az nem sérti az isteni és 
saját törvényeit. Úgyszintén a fejedelem szolgája az 
egyháznak ; de ez mitsem törődik államainak benső 
kormányzatával, ha azokban Istennek és az ő jogai 
nem csonkittatnak. 

íme a két rendnek függetlensége, de egyszer-
smind alárendeltetése is ; alárendeltség mindabban, 
mi a hit, moral és igazság örök elveit illeti; függet-
lenség és pedig kölcsönös, saját hatáskörükben ; ez 
az Istentől alapitott rend. A pápa, kivéve saját álla-
mát, nincs megbizva a tisztán földi rend kezelésével; 
a fejedelemnek sem szabad a tisztán lelki rendbe 
avatkozni; mindegyiknek megvan a maga tiszt-
kedése. Innen fakad a keresztény szabadság, mely 
az egyház és állam, a papság és királyság vegyület-
len egységének gyümölcse. A centralisatio, mely meg-
öli a szabadságot, az egyházzal ép ugy ellenkezik, 
mint a függetlenség, mely meggyilkolja a tekintélyt. 

A földi, mulandó rend átszellemült, megjavít-
tatott, kereszténynyé tétetett Krisztus által ; a kath. 
egyház az ő megoszthatlan egységében két különböző 
társadalmat foglal, mindkettő láthatlanul Krisztus 
kormányozza, mindkettő alá van vetve helytartója 
szellemi tekintélyének; mindkettő egyetemes, ha 
nem is tettleg, legalább jogilag; mert Krisztusnak 
minden hatalom adatott az égben és a földön. E két 
társadalom egyike a szoros értelemben vett egyház 

vagyis a szellemi társadalom, melyet a püspökök 
kormányoznak ; a másik a kereszténység vagyis a 
külső társadalom, melyet a katholikus fejedelmek 
kormányoznak. 

E két társadalomnak két különféle, de közös 
eredete van; különböző, mert az egyik a malaszt, a 
másik a teremtés által létezik; közös, mert a[malasztot 
a keresztség adjá és ez ujitja meg a természetet is. 

Krisztus kormányozza e két társadalmat. Kor-
mányozza az egyházat, minthogy annak egyedül ő 
a szerzője; a kereszténységet is, mert annak meg-
ujitója, megváltója. 

A katholicismusban ezen két társadalom ugyan-
azon egyénekből áll. Az egyházban főkép a malaszt-
ból, a kereszténységben pedig főkép a természet sze-
rint élünk, de azon természet szerint, mely a kereszt-
ség által ujul meg. „ F ő k é p " mondom, nem pedig 
kizárólag, mert a kegyelem és a természet a chri-
stianismusban elválaszthatlanok. 

Ha Krisztusban két személy volna, mint Ne-
storius állitá, vagy az embernek két lelke, mint az 
animisták tanitják; némikép fölfogható lenne az 
egyháznak és államnak, a szelleminek és földinek 
elválasztása. Akkor az egyháznak adhatnók az ér-
telmes szellemet, az államnak pedig az érző lelket; 
de Krisztusnak és az embernek egysége legyőz-
hetlen akadály az elválasztásra a kath. államokban. 
Ez máshol nem létezik, nem is létezhetik, mint oly 
államokban, melyek az egyháztól elváltak bálvány-
imádás, schisma, eretnekség, leginkább pedig a ke-
resztényellenes forradalom által, mely tagadja a 
természetfölötti rendet, tagad minden isteni jogot. 
Ezen esetben a kath. egyház és az állam különböző 
elvektől vezéreltetve és különböző személyekből is 
levén alkotva, nemcsak el van egyik a másiktól 
választva, hanem egymással ellentétben és elkerül-
hetlen küzdelemben vannak. 

A katholicismusban is az egyház különbözik az 
államtól, de mégis ugy egyesülnek, mint a lélek és 
test. Az elválasztás halál. Az ember kenyérből is él 
ugyan, de egyszersmind minden igéből is, mely 

1 



+» 2 «»•— 

Isten szájából jön. E kettőt sem az egyház, sem az 
állam nem mellőzheti, mert egyik és másik is embe-
rekből áll. Ha ezen axióma „szabad egyház a szabad 
államban" alkalmaztatnék, mint alkalmaztatott 93-
ban és jelenleg Olaszországban, az egyházat meg-
fosztaná a kenyértől, az államot pedig az igétől, az 
igazságtól ; ekkor az állam meghalna, az egyház 
pedig mennybe szállna föl. 

Ha valamely országban a hitbeli egység ural-
kodik, az erkölcsök és törvényhozás köunyen ösz-
hangzik az Istentől alapitott renddel ; de oly kath. 
országokban, hol dissidens, jóhiszemű kisebbség van, 
e kérdés a gyakorlatban nehézséggel jár. Hogy ez 
lehető jól oldassék meg, mindenekelőtt szükséges a 
kérdést jól föltenni. 

Szükséges-e, mint ez Törökországban van, hogy 
mindegyik cultus polgári községet alkosson és saját 
törvényei szerint kormányoztassék, és azért az ara-
boknak a polygamia, a protestánsoknál az elválás, 
a zsidóknak az uzsora és a szombat törvényesen 
megengedtessék ? 

Yagy szükséges-e, hogy a dissidensek minden 
polgári jogból kizárattassanak, még akkor is, ha jó-
hiszeműek, tisztelik a katholikusok jogait és elfc»-
gadják a nemzeti törvényhozást ? E két megoldásra 
bizonyosan senki sem gondol, de van két más mód, 
melyek közt okvetlenül kell választani. 

Szükséges-e, hogy egy-két renegátnak, saint-
simonistának, megfeledkezett papnak, materialisticus 
orvosnak, páholyozónak kedvéért kikiáltassék az 
atheismus, és ekkép veszélyeztetni az államok és 
fejedelmek létezése, elidegeniteni nemcsak a katho-
likusok millióit, hanem a jobb lelkű dissidenseket is, 
a protestánsokat, zsidókat, arabokat; mindazokat, 
kik Istenbe hisznek és kiket az atheismus föllázit? 

Vagy inkább szükséges-e a kath. vallást állam-
vallásul kikiáltani és az egyház által nyújtott vilá-
gosság segitségével christianisálni a törvényhozást, 
mint ez, ugy szólván, ösztönszerűleg történt Fran-
cziaországban, midőn megtiltatott a többnejűség, az 
elválás, a papok házassága, a vasárnap megülésének 
megszegése, a papság hadkötelezettsége stb. A ka-
tholicismus mint egyetemes rend, mindazt magában 
foglalja, a mi jó, igaz és hasznos van a dissidensek -
nél, s azért minden jogos követelményöknek eleget 
tehet, ha ez okosan, méltányosan és szeretettel alkal-
maztatik. A dissidensek ebből beláthatják, hogy a 
katholicismus tiszteletreméltó iskola, mint Guizot 
mondá, a pápa pedig legbiztosb támasza a tekintély-

nek és szabadságnak, a család- és tulajdonnak, sőt 
vallásuknak is, a mennyiben az igaz. 

Röviden: oly országokban, hol nincs vallás-
egység, de a hol a többség katholikus, e négy pont 
közt kell választani: a) a törvényesitett anarchia; 
b) a szigorú jog, melyben nincs szeretet, mely tehát 
a summum jus summa injuria, melyben a dissidensek 
az egyháznak meghagynák teljes tevékenységi sza-
badságát, a kormánynak egész biztosságát; c) az 
apostasia; d) a keresztény jog közt, melyet az egy-
ház tanit, s melyet mérsékel az okosság, bölcseség 
és keresztény szeretet. 

Igen, ezek közt kell választani, mert más mód 
ezeken kivül nincs a vegyesvallásu államokban. 
Szerintünk egyedül a negyedik egyeztetheti meg a 
hitet a szeretettel, egyedül ez állithatja vissza az 
egységet az ily nemzeteknél az időnek és Isten ke-
gyelmének segélyével. 

Meg kell jegyezni, hogy az ember természeténél 
fogva „vallásos állat" levén, természetének törvényei 
alól semmikép sem vonhatja ki magát. A kath. népek, 
melyek ellökik az egyházat, azt nyerik, hogy föl-
cserélik az igazságot a tévelylyel, és Jézus Krisztus 
helytartójának legitim tekintélyét a laicus pápák és 
pápanők bitorolt tekintélyével. 

A politikának és a vallásnak teljes elválasztása 
lehetetlen. Még 93-ban is az ész-istennőt imádták, és 
ezen keresztényellenes fictionak végszava az Anti-
chrisztus imádása lesz, ki akkor a lélek és test, s az 
egyetemes világ javainak ura leend. 

Az egyház és a kereszténység egyaránt egye-
temes, mint egyetemes mindkettőnek isteni feje, és 
mint az evangelium is minden nemzeteknek fog hir-
dettetni. Az Antichristus enyészte után minden 
királyok a Legmagasbat fogják szolgálni, és leszen 
egy akol és egy pásztor, egy értelem, egy szentség! 

Az egyház pünköstkor kezdődött, a keresztény-
ség vagyis a keresztény állam Nagy-Constantinnal, 
és teljes alakját Nagy-Károly alatt nyerte. A pro-
testantismus megrontá a szent birodalom egységét, 
melyet a franczia forradalom teljesen megtört, a 
katholicismus isteni egysége helyébe tevén a centra-
lisatiot és humanitárius egységet. 

A forradalmi központosítás enyészete fogna 
lenni minden szabadságnak a földön. Az olasz uni-
tarismus ebben például szolgálhat. A nemzetek meg-
szakadozottsága a bűnbeesés után az isteni igazságtól 
reájok mért büntetés volt, melyet azonban az irgalom 
enyhitett ; és ha a megoszlás háborúkat idézett is elő, 



legalább akadályul szolgáltak a zsarnokok nagyra-
vágyásának. 

Az egyház a bűnbeesés által megtört egység 
visszaállításán dolgozik. Ha a népek megvetik a 
kath. egységet, Isten, méltó bosszújában, átadja őket 
a forradalmi unitarismusnak, mely menhely nélkül 
hagyja a jogot és a szabadságot. 

Az egység, mely felé a világ nagy erővel és se-
bességgel tör, s melyet semmi sem tartóztathat már 
föl, a világnak üdve vagy romlása leend. 

Romlása, ha ezen egység a centralisatio és a 
modern jog szerint fog alakulni; mert kezére játszik 
a Caesaroknak, azután pedig az Antikrisztusnak, és 
lerontand minden szabadságot, jogot, minden méltó-
ságot, tulajdont. Ez általános rabszolgaság lesz és 
gúnyoló megvetése Isten, egyház és az emberek 
megszentelt jogainak. A legerőszakosbnak, a leg-
megromlottabbnak uralma fog lábrakapni akkor, 
midőn egyszer proscribálva lesz az isteni jog, az 
isteni tekintély, minden isteni törvény, s nem lesz 
egyéb csak laicus államok ; ime ide vezet a szabad 
egyház a szabad államban. 

Azonban a kath. egység üdve lesz a világnak, 
ha ez visszatér a romai egyházhoz, mert Isten köz-
pontja a kath. egyháznak. Az ember mindent magá-
hoz huz, hogy mindent elnyeljen ; de Isten, mint ki-
apadhatlan forrása minden jónak, oly központ, mely 
mindent nyújt, mindent föntart, mi neki adatott: 
tekintélyét, szabadságát. Ezen három parancs: 
Egyedül Istent imádjad; atyádat anyádat tiszteld» 
másnak jószágát meg ne kivánjad: föntart minden 
legitim jogot ; a szülők és gyermekek, a fejedelem 
és alattvalók, kicsinyek és nagyok jogait ; jogait a 
családoknak, az országoknak, a nemzeteket ép ugy 
mint az egyéneket, és a népek, melyek először Isten 
országát keresik és annak igazságát, a többit ráadá-
sul kapják. 

A keresztény jog szerint, melyet a protestan-
tismus, gallicanismus és a forradalom lerontottak , 
az egyik és másik társadalom is Jézus Krisztus 
helytartó szellemi tekintélyének van alávetve: és 
pedig az egyház egészen, minthogy egyedül a pápa 
a feje; a kereszténység pedig csak részletesen, mivel 
Krisztus, kinek minden hatalom adatott, a királyok-
nak meghagyta az emberi, a földi jogot, mely az 
idővel együtt elenyészik. 1—k. 

(Vége köv.) 

Az antonomikns gvülésezés. 

Junius 20-ig, mint az aut. képviselők megválasztásá-
nak határnapjáig, a következő képviselők választattak meg : 

Esztergomi érseki főmegye. Rendes képviselők : Deák 
Ferencz, gr. Apponyi Gry., Paczolay János, gr. Cziráky 
János, Jaross Károly, Ghiczy Kálmán, Barta Béla, Lipov-
niczky Vilmos. Póttagok : Ocskay Rudolf, id. gr. Zichy 
József, Kautz Gy., Olgyay Zsigmond. Egyházi képviselő : 
Szuppan Zsigmond kanonok. (Minthogy Deák Ferencz a 
szatmári választást fogadta el, Ghiczy Kálmán pedig vég-
kép kilépett, — most Ocskay Rudolf és id. gr. Zichy József 
lépnek a rendes képviselők sorába.) 

Kalocsai érseki főmegye. Rendes képv. : Gróf Széchen 
Antal, Soms8Ích Pál, gr. Zichy János, Széchenyi József, 
Antunovits Mátyás, Latinovits Illés. Póttagok: Groman 
Dezső, Guln Gy., Antunovits József. Egyh. képviselő : An-
tunovits János kanonok. 

Egri érseki főmegye. Rendes képv. : Király Alajos, 
visontai Kovách László, b. Vécsey József, Répászky Alajos, 
gr. Szapáry Gyula, Bodnár István. Póttagok : gr. Almássy 
Gyula, Orczy Gyula, Melczer Gyula. Egyh. képv. : Babies 
János verpeléthi plebanus. 

Beszterczebányai egyh. megye. Rendes képv. : Ma-
jovszky Vilmos, b. Révay Simon, b. Révay Ferencz. Pótta-
gok : b. Mednyánszky Dénes, Kaldrovics Antal. Egyházi 
képv: Majovszky Antal. (Minthogy b. Révay Simon a Csa-
nádi megválasztást fogadta el, b. Mednyánszki hivatikmeg 
rendes követnek.) 

Csanádi egyház megye. Rendes képv. : Atzél Péter, 
Onossy Mátyás, gr. Bissingen Nándor, Fülepp Lipót, Szende 
Béla, báró Révay Simon. Póttagokul : Huszár Imre, Herte-
lendi József, Prick József. Egyh. képviselő a Csanádi egy-
házmegyéből : dr. Schlauch Lőrincz alesperes, gyarmathai 
plébános. 

Eperjesi egyh. megye. Rendes képv. : Dobránsky Adolf, 
Ruby Antal, Farkas György. Póttagok : Balázsy Antal, 
Chira Elek. Egyh. képv.: Ladomérszky Victor. 

Erdélyi egyházmegye. Rendes képv. : Jósika Lajos, 
hilibi Gál János, Gajzágó János, b. Apor Károly. Póttagok : 
Ugrón Lázár, Antalfîy K. 

Győri egyh. megye. Rendes képv. : gr. Zichy Henrik, 
Tóth Bálint, gr. Niczky Lajos, Ghiczy K. Póttagok : gróf 
Zichy Bódog, Gyapay János. Egyh. képv. : Fábián István. 
(Minthogy Ghiczy Kálmán kilépett, gr. Zichy Bódog lép a 
rendes képviselők sorába s Török Sándor a póttagok 
közé lép.) 

Kassai egyh. megye. Rendes képv. : Bujanovics Sándor, 
b. Sennyey Pál, Fábry István, Rimanóczy Ferencz. Pótta-
gok : gr. Péchy Manó, b. Barkóczy Mihály. Egyh. képv. : 
Palásthy Pál. 

Lugosi egyh. megye. Rendes képv. : szelistyei Wlád 
Alajos, dr. Major János, Bárdossy Gyula. Póttagok : Filipu 
György, Boeriu Péter. Egyh. képv. : Moldován István. 

Munkácsi egyh. megye. Rendes képv. ; Nehrebeczky 
Sándor, Pásztélyi János, Hrabár Manó, Farkas István. Pót-
tagok : Chira Elek, Danilovics Elek. Egyházi képviselő : 
Pásztélyi János. 
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Nagyváradi lat. szert. egyh. megye. Rendes képv. : b. 
Wenckheim László, Lázár János, gr. Haller Sándor, Szy 
József. Póttag : Dőry József. Egyházi képviselő : Zay 
János. 

Nagyváradi gör. szert. egyh. megye. Rendes képv. . 
Cuucu Jenő, Román Sándor, Román József. Pót tagok: Vass 
János, Nyisztor József. Egyh. képv. : Szabó János kanonok. 

Nyitra egyh. megye. Rendes képviselők ; Kubicza Pál, 
gr. Csáky László, Rudnay István, Victorisz János. Pótta-
gok : gr. Königsegg Gusztáv, Kvassay László. Egyh. képv. : 
Krajcsik János. 

Pannonhalmi főapátság. Rendes képv. : Kőnek Sándor. 
Pót tag Somogyi Ferencz. 

Pécsi egyh. megye. Rendes képv. : Bartal György, 
Perczel Miklós, Majláth György, Szemelics Ferencz. Pót-
tagok : b. Jeszenszky S., Sztankovánszky Imre. Egyházi 
képv. : Pollák János. 

Rozsnyói egyh. megye. Rendes képviselők : gr. Serényi 
László, Lőcherer Tamás, Károlyi László. Póttagok : gróf 
Forgách Antal, Gedeon Lajos. Egyházi képviselő : Hoffmann 
Vendel. 

Szatmári egyházmegye. Rendes képviselők : Deák 
Ferencz, gr. Károlyi György, Stoll Károly. Póttagok : Szap-
lonczay József, J akab Péter. Egyházi képviselő Smoczer 
Ignácz. 

Székesfehérvári egyházmegye. Rendes képviselő : gr . 
Cziráky János, Horváth László, id. Szögyényi Marich 
László, gr. Zichy Jenő. Póttagok : gr. Zichy Nándor, Zuber 
József. Egyh. képv. : Kuthy Márton. 

Szepesi egyházmegye. Rendes képviselők : Korponay 
Ágoston, Madocsányi Pál, Szmrecsányi Dárius, Thold Lé-
nárd. Póttagok : Szmrecsányi János, Raisz Szilárd. Egyh. 
képv. : Liptay Ferencz kanonok. 

Szombathelyi egyházmegy. Rendes képv. : Horváth 
Boldizsár, gr. Erdődy Sándor, Bezerédi László, Ernuszt 
Kelemen. Póttagok : gr. Cziráky János, gr. Szapáry Géza. 
Egyh. képv. : Stegmüller Károly. 

Váczi egyházmegye. Rendes képviselők : gr. Károlyi 
István, Horváth Döme, Szilágyi Virgil, Beöthy Lajos. Pót-
tagok : Majer Károly, Huszár István. Egyházi képviselő : 
Balla József. 

Veszprémi egyházmegye. Rendes képv. : Zichy Antal, 
gróf Eszterházy Pál, Somsíicli Pál, Pap János, Hertelendy 
Kálmán. Póttagok : b. Fiáth Ferencz, Deák Ferencz, Kés-
márky József. Egyh. képv. : Plosszer Ferencz. 

A bizalommal megajándékozott ezen férfiak közül már 
a fön kijelelt napon sokan megérkeztek a fővárosba. Az első 
találkozás jun. 23-án a herczegprimás estélyén történt, hol 
a tanácskozmányok megkezdése és módozata i r á t t eszme-
csere váltatott. Az első rendes ülés junius 24-én, szeretjük 
jó ómenül tekinteni, épen a herczegprimás nevének, melyhez 
az autonomicus nagy mü kezdeményezése kötve van, ünne-
pén tartatot t a museumi díszteremben. 0 hgsége szívélyes 
éljenzések közt elfoglalván az elnöki széket a következő be-
széddel nyitotta meg a vegyes tanácskozmányt. 

Tisztelt gyűlés ! 
Szeretett hitrokonok ! 

Istennek adok legelsőben is hálát, hogy megélnem 

engedte a napot, midőn Magyarország katholikus millióinak 
egyházi és világi megbízottjait egyházuk érdekében egybe-
gyűlve s főpásztoraikkal egyesülve szemlélhetem. 

Mielőtt tehát jelen egybegyülésünk közvetlen czéljára 
áttérnénk, nemcsak tisztemhez, de benső ösztönömhöz képest 
is rokonindulattal üdvözlöm önöket egy epochalis eszme 
megoldásának küszöbén, — a czélzott autonomia alkotását 
értem, mely a katholikus világban még eddig példátlan in-
tézvény. Ha azt anyaszentegyházunk szellemével s változ-
hatlan elveivel öszhangzásba tudjuk hozni, kétségkívül 
nagy áldást hozand az egyházra szintúgy, mint a hazára, 
s végtelen dicsőséget azon férfiakra, k ik egyházunk függet-
lenségének s önkormányzatának biztosítására fölajánlották 
buzgó törekvéseiket. 

Hogy azonban vállalkozásunknak sikere legyen, hogy 
az autonomia nagy eszméje valósuljon, a Mindenható áldá-
sán kivül mindenekelőtt kölcsönös bizalomra van szük-
ségünk. 

És e bizalom C3ak azon kölcsönös megnyugtató hit-
ből fakadhat, hogy sem eröäzakolni nem szándékozunk 
egymást, sem hivatásához kötött szerepében korlátozni nem 
kivánunk senkit. 

A püspöki kar az egyház világi hiveinek megbízottjait 
azon biztosítással üdvözli, hogy azon határokon belül, me-
lyeken tulmenni hatalmában nincsen, velők az egyház és 
iskola érdekére vonatkozó munkát, befolyást, felügyeletet, 
s elhatározásokat a legnagyobb készséggel megosztja viszont 
remélve, hogy a világi hívek tisztelt küldöttjei főpásztoraik 
nyiltszivü fogadását s az összes clerus által kendőzetlen ro-
konindulattal nyújtott jobbot hasonló szeretettel, bizodalom-
mal és nyíltsággal viszonozzák. (Zajos éljenzés.) 

A jelen gyűlésnek s munkálkodásunknak közvetlen 
czélja azonban kizárólag azon szabályok megállapítása, 
melyek a katholikus autonomia állandó szervezésével fog-
lalkozandó gyűlés tagjainak közelebbi megválasztása körül 
zsinórmértékül fognak szolgálni. 

Ismeretes ezen tisztelt gyűlés előtt azon loyalis eljárás, 
melylyel a mai együttlétünknek alapul szolgáló választási 
szabályok a kormány helyeslése s a fejedelem megerősítése 
mellett létrejöttek. 

Nem vonom kétségbe, hogy választási szabályaink 
tökéletesithetŐk, de e lehetőség épen nem csorbíthatja a 
történt választások tekintélyét, mert ezen választási szabá-
lyok minden teljeskoru hitrokonunkat országszerte képessé 
tették szavazatával, ha akart , a választáshoz járulni. 

Az eredmény örvendetesen tanusitja, hogy katli. né-
pünk a választás czélját helyesen fogta fel, mert mind oly 
válogatott férfiakat tisztelt meg bizalmával, kiknek vallásos 
érzülete s szellemi hivatása felett nem lehetett kétsége s 
kiknek gondja i ra haza és egyház bátran bizhatja érdekeit. 

A ka th . egyház szerkezete messze elüt a parlamentá-
ris gépezet m esterséges készületeitől. Minélfogva az itt köz-
bizalomból megjelent egyházi és világi urak bölcseíége és 
vallásos indulata feleslegessé teszi nekem azt, hogy szives 
figyelmöket kiválóan azon összefüggésre irányozzam, mely-
ben az autonomiai választások helyes elintézése a változhat-
lan egyházi szerkezettel áll, mely a plébániai választások 
által a választási jog gyakorla tára a jogosultaknak a 



legszélesebb téren, a legkényelmesb s legköltségtelenebb 
részvétet biztosítja. 

Tisztelt gyűlés ! Midőn egyházunk függetlenségeért s 
önkormányzataért küzdünk, midőn vallásszabadságunkat 
biztositani igyekszünk, csak alkotmányos jogainkat gya-
koroljuk, s a mit egyházunk jogos érdekeiből biztositunk 
s a mit népünk vallásos nevelésének emeléseért tennünk 
sikerül, mindannak gyümölcseit a haza s a nemzet közvet-
lenül fogja aratni. 

Azon édes megnyugtató hitben nyitom meg tehát ezen 
gyűlést, hogy mint ugyanazon haza, ugyanazon anyaszent-
egyház hü gyermekei, mint testvérek és férfiak, a bizalom 
kölcsönös nyíltságával az ügyszeretet szíves türelmével s a 
megoldás komoly szándékával fogunk Isten nevében a mun-
kához. (Hosszú helyeslő éljenzés.) 

E tetszéssel fogadott beszéd után a korjegyzők, Kuthi 
Márton és gr. Zichy Jenő elfoglalván helyöket az elnöklő 
hprimás ajánlata folytán a választási és megbízási iratok 
megvizsgálására és a a képviselők igazolására a következő 
tagokból álló bizottmány küldetetett ki : gr. Károlyi György, 
b. Révay Simon, Zalka János püspök, Szilágyi Virgil, Hor-
váth Döme, Palásthy Pál, Paczolay János. A választásokra 
vonatkozó íratok átadatván, indítvány tétetett, hogy a ve-
rificatio csakhamar bevégeztethetvén, azonnal a másodelnök 
és a jegyzők választatnának meg. Ezen rögtönzést azonban 
Deák Ferencz nem helyeselheti ; szerinte először a képvise-
lők névjegyzéke készítendő el és kiosztandó, hogy a tagok 
egymást megismervén a választandók iránt könnyebben 
tájékozhassák magokat]; mi elfogadtatván az igazgató bi-
zottmány elnökévé gr. Károlyi György, előadóvá pedig Szi-
lágyi Virgil választatott. 

A junius 25-i I I . ülésben a jegyzőkönyv hitelesítése 
után gr. Károlyi György jelentést tett a megtörtént igazo-
lásról. Deák Ferencz két helyütt választatván meg a szat-
márit, gr. Cziráky János az esztergomit, b. Révay Simon a 
csanádit fogadták el ; Ghyczy Kálmán helyébe gróf Zichy 
Bódog lépett. Fölolvastatván a már igazolt tagok névsora 
Pankovics István indítványozza, hogy ezután a jegyzőköny-
vekben és a vegyes tanácskozás más irataiban ezen meg-
különböztetés : „g. szert, püspök vagy megye" csak ott 
használtassék, hol latin szertartású püspök vagy megye is 
van ; az észrevétel helyeseltetik. Gr. Apponyi György indít-
ványa folytán határoztatott, hogy a fm. herczegprimás meg-
nyitó beszédeegész terjedelmében a jegyzőkönyvbe is igtattas-
sék. Ezzel a gyűlés befejeztetvén, magánértekezletté alakult . 

A III . ülésben, mely jun. 26-án tartatott , a jegyzőkönyv 
hitelesítése után Moldován István lugosi képviselő azon 
kérdésére : valljon azon megyék kellőleg képviseltetteknek 
tartandók-e, melyekből csak egy vagy két képviselő van 
jelen ? primás ő herczegsége a gyűlés helyeslésével igenlőleg 
válaszolt. Ugyanazon képviselő indítványozván, hogy a gö-
rög szert, román katholikusok jelelésére a pápa által is 
használt ezen kifejezés használtatnék : keleti szertartású 
román katholikusok, Deák észrevétele szerint erre nézve 
határozatnak csak a gyűlés teljes megalakulása után lehet 
helye ; mi helyeseltetvén, Szilágyi Virgil, mint az igazoló 
bizottmány előadója jelentést tesz, hogy az előbbi gyűlés 
óta a következő képviselők igazoltattak : a szepesi megyé-
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bői Raisz Konstantin pót tag , a vácziból Beöthy László 
rendes t ag ; a veszprémiből Zichy Antal rendes- és b. Fiáth 
Ferencz póttag ; az erdélyiből Veszely Károly rendes- és 
Ugrón Lázár póttag. 

E jelentést követte a másodelnök és a két jegyző vá-
lasztatása. A benyújtott 86 szavazatból 82-vel G a j z á g ó 
Sal. másodelnökké ; 79 szavazattal pedig P o l I á k János 
az egyházi, 70-nel Z i c h y Antal a világi képviselők közül 
jegyzőkké lőnek megválasztva. A jegyzők elfoglalván helyö-
ket köszönetet szavaztak e kitüntető bizalomért. 

A gyűlés ekkép véglegesen megalakultnak nyilvá-
nittat\*án a) a képviselőháznak quaestora Kovách László 
fölkéretett, szíveskednék ezen tisztet a vegyes gyűlés tar-
tama alatt is teljesíteni ; ki is engedve e fölszólításnak a 
háznagyi teendők teljesítését készséggel elvállalta. Gróf 
Apponyi György, mint egyik képviselője az esztergomi fő-
megyének, mely e vegyes gyűlés elnökében egyszersmind 
főpásztorát és tiszteli, éke3 szavakban tolmácsolja a hálaér-
zetet, melylyel a m. kath. egyház hivei adóznak a főmél-
tóságu herczegprimásnak és a magas püspöki karnak a 
kath. autonomia, melyhez a kath. egyház érdekeinek, jogai-
nak megvédése és emelése iránt oly sok jogosult remény van 
kötve, kezdeményezéseért, melyet ohajtott sikerre a kölcsö-
nös közreműködés és higgadt megfontolás fog leginkább 
vezérelhetni. Hogy pedig e siker mielőbb valósittathassék, 
indítványozza : miszerint bizottmány küldessék ki, mely ezen 
vegyes gyűlés főfeladatának megoldásával foglalkoznék, 
vagyis a gyűlés elé terjesztendő rendes választási szabályok 
iránti javaslatot állapítaná meg. Az indítvány Gaál János, 
Antunovics János és mások hozzászólása után'.közhelyesléssel 
találkozván határoztatott, hogy egy 18, és pedig 6 papi, 
12 világi képviselőből álló bizottmány küldetik ki a rendes 
választási szabályok megállapítása végett ; mely bizottmány-
nak megválasztása a folyó hó 28-án tartandó gyűlésen fog 
történni. Szilágyi Virgil folytatja az ezen előkészítő vegyes 
gyűlés tanácskozásainak folyamára megállapítandó rend-
szabályok fölolvasását. A fölolvasott rendszabályok a 24-ik 
§-ban e szavaknak: „ha kívántat ik" hozzáadásával elfogad-
ta tnak ; azok kinyomatását a fm. herczegprimás méltózta-
tott magára vállalni. — Végre a hgprimás jelenti, hogy a 
megalakult gyűlés nagy horderejű tanácskozmányaira Isten 
áldását lekérendő sz. Péter és Pál napján az egyetemi tem-
plomban ünnepélyes isteni tiszteletet fog tartani 10 órakor, 
melyre a vegyes gyűlés tagjait tisztelettel meghívja ; elfo-
gadtatott és a gyűlés befejeztetett. — A junius 28-i ülésnek 
fő tárgyát a rendes választási szabályok iránti javaslatot 
kidolgozó bizottmány választása képezé. 94 szavazat közül 
B i r ó László püspök kapott 88, P a n k o v i c s István püs-
pök 90, V e s z e l y Károly 92, B a b i e s János 76, S z u p-
p a n Zsigmond 67, P a l á s t h y Pál 62, gr. A p p o n y i 
György 91, G a j z á g ó 91, Z i c h y Antal 89, S z i l á g y i 
V. 93, K ő n e k Sándor 93, N e h r e b e c z k y 91, V1 á d 
Alajos 90, H o r v á t h Döme 92, O c s k a y Rezső 88, gr. 
Z i c h y Nándor 62, B a r t a Béla 57, M a j o v s z k y Vilmos 
53-at. A bizottmányt a herczegprimás fölszólította a munka 
minélelőbbi megkezdésére, mely neki bemutattatván sajtó alá 
fog adatni és a képviselők közt kiosztatni ; a jövő gyűlés 
napját ő herczegsége fogja meghatározni és kihirdetni. 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Ö es. k. ap. Fölsége T o 1 n a y Antal sz. széki ülnököt és 

nagy-czenki plébánost a győri székeskáptalannál cz. kanonokká mél-
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

ROMA. A Menabrea által közzététetett franczia nyel-
ven irt röpiratra „Le concile et le droits de l 'état" : Nardi 
Ferencz a Rota auditora egy május végén sajtó alól kike-
rül t ellenröpirattal felel, melyet igen dicsérnek és melynek 
utolsó vagyis 12. fejezete, azon kérdésről, hogy „miért nem 
hivja meg IX. Pius a zsinatra a fejedelmeket" ekkint érte-
kezik : 

Tagadhat lan tény, hogy a kath. fejedelmek máskor 
nemcsak meghivattak, de föl is kérettek a zsinatokon 
résztvenni s hogy IX. Pius nem tartot ta alkalomszerűnek 
e példákat követni. Az egybehivó bulla egyedül azon remény 
kifejezésére szoritkozik, hogy a zsinat megtartása elé nem 
fognak akadályt gőrditeni. És szintoly ismeretes tény, hogy 
azt mindannyi püspök helyesléssel vette, s hogy helyeselték 
azt az összes katholikus irók és lapok, sőt helyeselte még 
maga gróf Mamiani is (Teória della religione e della Stato 
p. 465). 

Hogy és miért ? Hogy történt, hogy mi katholikusok, 
k ik régi nép vagyunk, hagyományokból táplálkozunk, sze-
re t jük a já r t ösvényt s bizalmatlankodunk az ujitások 
ellen, hogy mi oly egyhangú helyesléssel fogadtuk ezen u j 
eljárást, oly egyhangúlag, hogy ama müvecske irója N. 
szinte egymaga énekelt extra chorum ? s a fejedelmek meg-
hívásának ezen mellőzésében sérelmeket lát s IX. Pius ellen 
vádat emel, hogy ő a kath. hatalmakkali egyetértés mellőz-
tével, az ily esetekben szokásos alkudozások elhagyásával 
a hatalmak jogait lábbal tapodva s figyelem nélkül hagyva 
az állam azon jogát, hogy a zsinat helyét és idejét meg-
határozza, — egyetemes zsinatot mer hirdetni." 

K a t h o l i k u s h a t a l m a k ? — Mit jelentsen e 
phrásis ? Oly államot jelent, mely alkotmányában és tör-
vényhozásában kath. elveken nyugszik s azokon indul. Ily 
államban a kath. vallás vagy az egyedül elismert, vagy 
legalább oly tisztelettel és biztosítékokkal van körülvéve, 
melyek azt muta t ják , hogy az állam kiváltkép reá ügyel. 
Kath. állam vagy ezt jelenti, vagy oly üres szólam, melynek 
nincs értelme. 

V o l t a k - e k e r e s z t é n y , k a t h . h a t a l m a k ? 
Kétségkívül. Nagy-Konstantin ily valódi keresztény álla-
mot alapított. Nemcsak külsőleg mondotta és mutat ta ma-
gát az egyház védőjének, hanem törvényeibe halhatlan 
jeleit nyomta be mély keresztény hitének. A roppant föl-
adatot, milyen volt egy oly át- meg át pogány birodalmat 
kereszténynyé tenni, nem kellett, de nem is lehetett egy-
szerre végrehajtani. De a ki e dicső fejedelem intézkedéseit 
megfigyeli, észreveheti, hogy folyvást haladva dolgozott 
müvén. Nem dönthette le egyszerre s nem zárathat ta be a 
pogány templomokat : de keresztény szentegyházakat épít-
tetett és azokat adományokkal látta el. Nem törölhette el a 
pagány pontifexek gyülekezeteit : de elismeréssel s tiszte-
lettel illette a püspököket és azok fejét, tudva, miszerint 
elég érvényre jut tatni a világosságot,, hogy a sötétség el-

pusztuljon. Nem távolithatta el a hadijelvényekröl azonnal 
a pogányság minden emlékeit : de a keresztjelét helyezé 
fölébök. A kath. egyház javai törvényes tulajdonosának és 
saját körében a maga törvényhozójának ismertetett el, ugy 
hogy saját körében szabadon mozoghasson, „ő pedig, mint 
mondá, a szentély a j ta ja előtt mint külső őr fog ál lani ." 

Gratian, Valentinian, Theodoz, Jus t in ián s vala-
mennyi keleti császár törvénykönyveik első czikkelyében 
a kath. hitet vallják s a Szentháromságot magasztal ják. 
„Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit impérium, 
in tali volumus religione versari, quam divum Petrum apo-
stolum tradidisse Romanis, religio usque adhuc ab ipso 
insinuata deciarat quamque PontificemDamasum sequi cla-
ret." (Cod. L. I. tit. 1.) 

Nagy-Károly nyuga t első császára a pápától^kapta a 
koronát s neki s az egyháznak védelmet esküdött, pártfo-
golást fogadott. A mi is a nyugati birodalomnak minden-
kori alaptörvénye volt. „Et Sanctissima romanae Ecclesiae 
Sedes Deo donante, nostra semper devotione defendatur" 
igy ir Nagy-Károly III . Leo pápához. — „Mundeburdem 
(patronatum) autem et defensionem s. Romanae Ecclesiae 
pariter conservabimus" igy fogadják ezt kölcsönösen kopasz 
Károly és Lajos. — „A pápának mindnyájan engedelmes-
kedjenek, ugyszinte az ö főembereinek ésbirá inak" mondja 
Lothar 824. évi romai kapitularéjában. (Nem lennének-e 
önök is hajlandók Nagy-Károly és fiainak örökösei és kép-
viselői lenni ?) 

A német császárok számos czimeket viseltek, de ezek 
közt legnagyobb dicsőségüknek tá r ták a „Schirmvogt der 
Kirche" nevet; s midőn megkoronáztattak, a szent szék s 
annak jogai védelmére esküdtek. Császárok s királyok ret-
tenetes törvényeket hoztak a pogánycultus, eretnekség, ba-
bona ellen s a sacrilegiumokat s az egyház szolgái vagy 
cselekményei elleni merényeket keményen büntették ; s bár 
hitünket jobban szeretjük életünknél is, még sem mérnők 
helyeselni, a mit e tekintetben a XVI. századi lex Carolina 
rendel. — Hijába is hivatkoznak arra, hogy néhányan e 
fejedelmek közöl saját törvényeik ellenére cselekedtek s az 
egyházat sanyargatták. I t t nem a személyes viseletről, ha-
nem a nyilvános, külső, tárgyilagos beismerésről van szó. 
Szintúgy nem fogjuk azt vizsgálni, ha valljon Frsncziaor-
szág királyai mindannyian a „christianissimus" czimhez 
méltóan cselekedtek-e, avagy a portugalliak a „fidelissimus"-
hoz, s még kevesbbé azt, hogy mi jognál fogva viseli Victoria 
királyné a „defensor fidei" czimet, melyet VII. Kelemen 
pápa VII I . Henriknek Luther ellen irt czáfirata miatt adott. 
I t t nem a fejedelmek személyéről, hanem a hit törvényes 
külső vallásárál van szó, melynek e czimek csak jelvényei 
voltak s mely az államok törvényeiben, intézvényeiben, 
politikájában egész a mult század végéig mindenütt élt és 
érvényben volt. Amaz államokat az egyház ünnepélyes 
gyülekezeteire meghivni igazságos és opportun us dolog 
volt. Amaz államok hivőek voltak, néha talán egyik-másik 
pontban ingadozók, eltérők, való vagy képzelt joga ik ra 
féltékenyek, talán az egyház iránt néha túlságosan követe-
lők, talán egyik-másik tekintetben kárhozatos elveket kö-
vetők ; de elvégre is egyek a katholikus hitben s elhatároz-
vák azt megvédeni s föntartani. 
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E század elején a dolgok oly u j rende kezdett életbe-
léptettetni, melynek mély gyökerei a mult századbeli fran-
czia forradalomban rejlenek s a hitetlenségben, melyből ez 
származott. Szükségtelen volna az u takat nyomoznunk, 
melyeken a mai állapotokig jutottunk és semmit sem hasz-
nál azok fölött panaszkodnunk. Legjobb lesz, ha azokat 
egyenesen szemügyre vesszük és megvizsgáljuk, mily állást 
kell i rányukban az egyháznak elfoglalnia ? Bizonyos, hogy 
vannak még katholikus fejedelmeink, kik közül nem egy-
nek személyes erényei és jámborsága az egyháznak diszére 
válik ; de katholikus á l l a m o k — h a t a l m a s s á g o k 
többé nem léteznek. 

Van, van egyik-másik államban még némi maradéka 
a régi pártfogásnak, mely valamely statutumban vagy con-
cordatumban találja kifejezését, de ez csak a jóindulatnak 
némi jele és semmi egyéb, hogy ne is emlitsek föl egy álla-
mot, a melyben az igenis keserű csalódássá változott. Bizo-
nyítékokkal szolgáljak-e ? A bizonyítékok oly mindenna-
piak, oly flagransok és ismeretesek, hogy azt állítani, mi-
szerint létezik Európában állam, mely a kath. egyháznak 
őszinte barát ja s védelmezője volna vagy bár lehetne : nem 
lenne egyéb alávaló hizelgésnél, a mitől lelkem mindig el-
fordult. Mondom, hogy akárcsak l e h e t n e is ; mert erre 
még maga a lehetőség is igen kétséges, miután az alkotmá-
nyok csak nagyon csekély hatalmat hagyván meg a feje-
delmeknek ; ezek még legjobb akara tuk mellett is csak igen 
keveset s mindenkor bizonytalan eredménynyel működhet-
nek az egyház javára . 

Ha tehát igy áll a dolog : valljon mi az egyháznak az 
államtóli elszakadását kiáltsuk-e ki ? Nem ; mert ugy hisz-
szük, hogy ez mindkettőre nézve hátrányos s hogy egyik 
is másik is a kölcsönös öszmüködő szövetségből meriti ere-
jét , állandóságát s nagyobb jóraképességét ; s mert ugy 
tar t juk , hogy az ellenkezik az egyház javával, mely azt 
kívánja, hogy az egyén keresztény ésp olgár is levén egy-
szersmind összhangzatos törvények által is kormányoztas-
sék; ellenkezik az egyházi tradit iokkal; mely legott baráti 
jobbját nyújtot ta a legelső keresztény fejedelemnek s min-
denkor és mindenütt ünnepélyes szövetséget létesített e két 
hatalom között mindenkép elősegítvén annak létrejöttét. 

De mi történjék, ha az állam önmaga elvál az egy-
háztól, azt elodázza, ellene küzd, bántalmazza s oly elveket 
s törvényeket állapit meg, melyek az egyházéival ellenkez-
nek ? Ez esetben az egyház, tisztelettel levén a fejedelem 
iránt bármily legyen is az, s engedelmeskedvén neki a med-
dig csak azt lelkismerete engedi, s mindenkor kárhoztatva 
bármely trónfelforgatási kísérletet : azon elvek és törvények 
ellen mégis örök és hajthatlan „non l icef- jével fog tilta-
kozni. Az ily államért fog imádkozni s fog neki a polgári-
akban engedelmeskedni : de követelheti-e tőle az ily állam, 
hogy még tanácsával is éljen ? 

Minek is kérné ki az egyház az ily állam tanácsát? 
Mit várhatna ettől? 

Tegyük fel, hogy az oktatásnak nagyon is életbevágó 
kérdése jöne szóba. . . . Az oktatás engem illet, igy szóland 
az állam ; e jog engem illet s az egyháznak ebbe legfeljebb 
annyi mondani valója van, a mennyi a kátéra vonatkozik. 
De ha te elferdíted a történelmet, vagy hamisan bölcselke-

del, felel az egyház, ha az ifjúság elméjét és szivét gonosz 
tanárok által elrontod : mit tevő legyek én aztán kátémmal ? 
Nem csak oktatni, de nevelni is kötelességem, s nem csak 
tanitani a hitigazságokat, hanem az i f jak elméjét és szivét 
is kereszténynyé tenni. 

Előáll a házassági fontos kérdés. Az állam azt mondja : 
nem a te dolgod, az én ügyem. Az egyház feleli: téged illet 
a vagyon- s polgári viszonyra nézve; de mint elválasztliat-
lan szent kötelék, mint alapja a családnak, melyet Krisztus 
szentséggé emelt, rám tartozik s örökké reám tartozandik. 

Az egyházi javak kerülnek szóba. Az állam mondja : 
te nem birtokolhatsz csak annyit, a mennyit én engedek, 
vagy ha semmit sem engedek, nem birhatsz semmit. — Az 
egyház viszonozza : természetes joggal birok a vagyonszer-
zésre, mert önálló törvényes társulat vagyok a te jóváha-
gyásod nélkül is. A birtokjogot, mely függetlenségemhez 
szükséges nem tagadhatod meg tőlem égbekiáltó igazságta-
lanság és sacrilegium nélkül. 

Jogom van őrködni feletted s felvigyázni reád,mondja 
az állam. Én önkormányzati joggal birok, feleli az egyház ; 
mert reám és nem te reád bizta Isten a hivők vezetését s 
azok üdvének vezérletét; nem is fogadhatom el gyámságo-
dat, ha csak legszentebb jogomat, függetlenségemet, feladni 
nem akarom. 

Előáll a függetlenségnek, az önéletnek, kérdése s az 
állam mondja : én vagyok az, ki téged törvényszerüsitette-
lek, ki neked jogi létezést adtam. Az egyház viszonozza : 
Sokkal előbb léteztem mint te polgári állam ! az első oltár 
sokkal előbb létezett, mint az első trón ; s kivált titeket ke-
resztény államok ! jóval megelőztelek, mert én szültelek ben-
neteket, jóllehet nem egyszer elfeledétek és sértegettétek 
anyátokat . 

Legyen ! de ha már az állam egyszer megalakult, tőle 
kell kiindulnia minden tekintélynek és hatalomnak, mondja 
a modern állam. Minden tekintély és hatalom, felel az egy-
ház, egyedül Istentől jő, ki egyik részét neked, a másikat 
nekem adta s egyiknek sincs jogában a másik határait 
átlépni. 

Mily egyesség, mily közös tanácskozás volna lehetsé-
ges azok között, k ik ily ellentétes elveket vallanak ? Talán 
az államnak megtérithetését remélhetjük-e a közös tanács-
kozás által ? Mi ezt egész lelkünkből óhajt juk ; miután az 
ellenséges küzdelem csak mindkettőnek hátrányára szolgál-
hat. De az ohajtott egyességnek semmiféle kedvező jelét 
sem bi r juk felfedezni. Ha ilyenek mutatkoznának : a Vati-
kán szárnyai csak oly örömmel tárulnának fel a fejedelmek 
előtt, mint egykor Nicaea kapui . Minek is távolitaná el ma-
gától az egyház a feléje jőni óhajtó államokat ; — ő, mely 
tanitványa annak, ki parancsolá, hogy inkább a tévelygők 
után kell járni , hogysem az igazak u tán? Az egyház, mely 
semmit nem akar inkább nem szeret, nem óhajt hőbben, 
mint a békét, hogy ne sietkeznék azt megkötni azon pol-
gári társadalommal, melyet neki Isten nővérül adott ? 

Ez e sorok Írójának is leghőbb vágya, ki inkább szi-
vére mint elméjére hallgatva szánta magát az i rásra; mert 
ha elméjére hallgat valaha, ez neki inkább azt sugallta volna, 
ho gy ugy is hasztalan erőködik. 

Bár ne igy legyen. Mi katholikusok egyesítsük e végre 



imáinkat, melyek hathatósabbak az okoskodásnál. Hasonló 
körülményekben élvén, mint az első keresztények, utánozzuk 
őket. Az Isten és egyháza ugyanazok ; s csak mi vagyunk 
másmilyenek mint őseink. Törekedjünk hozzájok hasonlók-
ká lenni : tür j t ink [és imádkozzunk — de ne tágitsunk ! 
Talán Isten szólani fog az uralkodók szivéhez, kiknek 
elvégre csak maguknak is be kell látniok, hogy az egyháztól 
eltávolodván, körülöttük is elsötétül a láthatár s ingadozóvá 
lesz a talaj. Ne feledjék el ; hogy ha Isten általuk nem menti 
meg a népet ; megmentendi nélkülök is ; mert rólok az va-
gyon irva „mutabis eos et mutabuntur" — s csak egyedül 
az igazságról, hogy „manet in aeternum" ! 

VEGYESEK. 
— A fm. herczegprimás sz. Péter és Pál apostolok 

ünnepén az autonom, tanácskozmányokra az ég áldását 
lekérendő, mint jelentve volt, fényes isteni szolgálatot tar-
tott az egyetemi templomban. A püspöki kar és az autón, 
képviselők szép száma buzgó részt vett az ünnepélyben. 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő exclja 290 frtot méltóz-
tatott különféle jótékony czélokra adományozni. 

— Fölemiitettük J ó n á s J ó z s e f pécsi őrkanonok 
nagylelkű adományát a pécsi legényegylet házvételére. Biz-
tos tudomás szerint az adomány élvezetében a legényegylet 
addig marad, mig kath. jelleget visel, ennek netáni válto-
zásával az összeg a pécsi lyceum javára leszen kiadandó. 

— Az „Augsb. Pztg"-nak i r ják Romából : A szent 
atyának akarat ja , hogy a zsinat tekintettel legyen a kor 
minden szükségleteire, és hogy a fegyelmi kérdések nem 
annyira a régi canonok és hagyományos eljárás szerint, 
hanem inkább a jelenkor igényeire való tekintettel intéz-
tessenek el, miért is a theologusok- és canonistáknak meg-
hagyta, hogy szabadon, minden tartózkodás nélkül mond-
j ák ki ez irányban véleményeiket. A zsinat egészen uj, ter-
mészetesen a változatlan elvekre fektetett törvénykönyvet 
fog alkotni. 

— Mermillod, genfi fölszentelt püspök értekezletet 
tartott a protestánsoknak a conciliumhoz és a pápai meg-
hívóhoz való viszonyukról. A szellemdus előadást sok pro-
testáns hallgatta és igen jó benyomást tett az egész hallga-
tóságra. 

— Innsbruckban a protestánsok templomot szándé-
koznak építeni. Isteni tiszteletüket most egy vendéglő ter-
mében ta r t ják , Űrnapján (!) volt első ily összejövetelök. 
Kár , mondja az egyik lap, hogy minden oly csendben tör-
tént, különben bizonyára sokan megjelentek volna a katho-
likusok közül is a tiszta isteni igének meghallgatására. A 

porosz királyné 400 tallért ajándékozott templomépitésre, 
a Gustav-Adolf-egylet is tetemes segítséget igért. 

— A „Würzb. Anzeiger" irja : Ha kuta t juk , mi segí-
tette győzelemre sok helyen a liberálisok ügyét, meg kell 
vallanunk, hogy a tanitók osztályának ebben igen nagy 
része van ; valljon háladatosabbak lesznek-e a néptanitók 
iránt a liberálisok most, mint voltak 1848-ban, a jövő fogja 
megmutatni. 

— A bécsi „Alig. Literaturzeitung" a conciliumról 
szóló általunk is emiitett czikkekre nézve ezen jegyzetet 
foglalja magában : „Höherer Blödsinn hat in neuester Zeit 
behauptet, der greise Döllinger der Verfasser der berüch-
tigten Artikel über das Concil in der ,Augsb. Allg. Zeitung' 
sei. Der Verfasser dieser Artikel ist ein apostasirter kath. 
Geistlicher Namens Mayer in Augsburg." Ennek követ-
keztében az Augsb. Pzeitung szerkesztője megjegyzi, hogy 
Mayer nevezetű apostatált pap jelenleg Augsburgban nincs ; 
egykor ugyan élt ilyen e városban, de az már rég meghalt, 
és így ezen czikkek szerzője sem lehet. A gyanú tehát csak 
megmarad Döllingeren ! 

— 0 ' Connel u j síremléke a következő föliratot viseli ; 
„Daniel 0 ' Connel Hiberniae Liberator Ad limina apostolo-
rum pergens die. XV. Maii 1857 Gencae obdormivit in Do-
mino Annos natus septuaginta très. R. i. p. 

— Manning érsek pásztori körlevelet bocsátott ki az 
iskola-ügyről és Angolországban a felekezeti iskolák föntar-
tásamellett emel szót. „Ahol valláskülönbség létezik, legjobb, 
ha az állam minden felekezet irányában a legszigorúbb 
neutralitást ta r t ja meg és az egyes községeket gyermekeik 
tanitásában államköltséggel segélyzi. Oly államhatalom, 
mely az oktatásnál kizárja a vallástanitást és még is tani-
tók-, iskolák- és könyvekről gondoskodik, a legroszabb 
önkény ; ily rendszer mellett az állam azt tulajdonítja ma-
gának, mit a királyok sem tesznek, tudnillik a lelkismeret 
fölötti uralkodást." 

— A londoni főrendüek házában Devon beadván az 
exeteri papság kérvényét az ir egyházra vonatkozó bili 
ellen, azon nyilatkozatot tevé, hogy ő személyére nézve a 
kérelmezők ohajtásához nem járulhat és a többi közt mondá : 
Erős meggyőződésem, hogy komoly és közszerencsétlenség 
lenne, ha önök megtagadnák a bili másodszori fölolvasását, 

— Msgr Nardit a conciliumra vonatkozó legújabb 
röpiratáért ő szentsége igen hízelgő sorok kíséretében egy 
aranyéremmel ajándékozta meg. 

— Az egyházellenes lapok emlegették, mintha a pápa 
rendeletet bocsátott volna ki, mely szerint az orvosnak til-
tatnék oly beteghez való további járás, ki fölszólitására 
gyónni és áldozni nem akar. Romában ily rendeletről mit-
sem tudnak, csak az van szokásban, hogy midőn az orvoa 
tudori rangra emeltetik, esküdni köteles, hogy a nehéz be-
tegeket a szentségek fölvételére fogja figyelmeztetni. 

Előfizetési fölhívás 
A fm. herczegprimás kegyes meghagyása folytán, mely előtt érdekünk föláldozásával is megha-

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytatjuk ; miről t. olvasóközönségünket [azon bizalomtelje» 
kéréssel értesitjük, hogy lapunkat az általa nyilt homlokkal, körültekintőleg szolgált szent ügy javára 
pártolva az előfizetési 5 frt 25 krnyi összeget, a szerkesztőséghez czimzetten, mielőbb beküldeni 
kegyeskedjék. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Katholikus eszmék. — A sz. atyának 
egy levele. — Hogy állunk ? — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Katii, eszmék. 
(Vége.) 

Az egyház tökéletes társadalom, mely saját-
jául birja mindazon jogokat, melyek létezésére szük-
ségesek a földön. Ezen társadalom monarchiailevén, 
az egyházi vagyon, az egyházi törvényszékek, a 
szerzetes rendek ép ugy a pápától függnek, mint a 
plébániák és megyék. 

De mig az egyház tisztán monarchiai, a keresz-
ténység egyszerre monarchiai és köztársasági is. 

A szellemi vagyis a keresztényi rend mon-
archiai, mivel a családok és kath. nemzetek ép ugy 
részét képezik az egyháznak mint az egyének, és 
tőle kapják az örök igazságot, Istennek parancsait. 

Ezen rendben a "pápa egyaránt 'atyjok a kirá-
lyoknak és lelkipásztoroknak; ő a szellemi fő a 
fejedelmekre nézve szintúgy mint lelkünk püspökeire 
nézve. A kath. fejedelmek engedelmességgel tartoz-
nak mindabban, mi az igazság és hit örök törvé-
nyeit, az egyház kormányzatát és Krisztus országá-
nak kiterjesztését illeti. Innen származtatható a 
pápák közreműködése az egyetemek alapitásában és 
a keresztes hadakban. Ha a forradalom napjainkban 
győzedelmeskedik, oka, mivel le tudta magáról rázni 
azon interventiot, mely egyedül volna képes föltar-
tóztatni napjaink muselmanjait, a szabadgondolko-
zókat, Mazzini és Renan tanitványait. 

A földi, természeti rendben a kath. államok 
keresztény köztársaságot képeztek, a királyok és az 
egymástól független népek köztársaságát, de melyek 
mind alá voltak vetve Krisztusnak és helytartója 
szellemi tekintélyének. 

A földi rendben a pápa mint k i r á l y rokona 
a többi királynak. A mi a keresztény császárt, a 
romai szent birodalom választott fejét illeti, az mint 
császár megbizottja volt a pápának és a keresztény 

fejedelmeknek, kik őt megválasztották az egyház és 
a kereszténység védelmére. Mint király saját álla-
mában, úgyszólván, csak otthon volt souverain. 

Innen van, hogy a katholicismusban általános 
földi monarchia lehetetlen. Isten ilyet sem a pápá-
nak nem akart adni, ki mint Krisztus helytartója 
csakis szellemi tekintélyt, hatalmat nyert ; sem a 
császárnak, ki csak választott parancsnoka (impe-
rátor) volt Krisztus hadseregének ; ő a kardot az 
egyház irányzata alatt és a többi fejedelmek támo-
gatása mellett viselte és pedig az egyház s a keresz-
ténység oltalmára. 

A tisztán földi rend, mely idővel egészen el-
enyészik, csak az emberek birodalma. A pápa evvel 
nem foglalkozik, csak egyedül saját államában. 

A?, ember egy testből és egy lélekből áll, és 
ezen természete a másik életben sem bontatik föl, és 
épen azért a másik világ is, mint ez a mienk két 
különféle társadalmat foglaland magában a test föl-
támadása után. 

A lelkek társadalmát Istennel, kit ők szinről 
szinre fognak látni ugy mint van. Látni fogják az 
isteni lényeg megközelithetlen fényét az örök Ige 
világosságában, Krisztusban, ki Isten Istenből, vilá-
gosság világosságból; az a boldogság, melyet a 
szentek már most élveznek. 

A másik társadalom mintegy külső, emberi, 
érezhető lesz ; ez a szentek társulata Krisztussal, az 
emberiség fejével, mely vele és általa dicsőítte-
tik meg. 

Sajátszerű! ekkép fogalmunk lehet a szellemi 
társadalomról vagyis a tulajdonképen vett egyház-
ról, és pedig majdnem olyan, mint minő az itt alant ; 
van fogalmunk, habár még zavart és határozatlan, 
a lelkek boldogságáról. Istent szeretni, őt szinről 
szinre látni mint van, és benne látni minden dolgo-
kat, ime ez az, mit mindenki remél a másik életben. 

Azonban a fátyol, mely a külső keresztény tár-
sadalmat fedi, napról napra sűrűbbé lesz, s távol 
van az átlátszóságtól. Krisztus ezen külső király-
sága, melynek elemeit Constantin tette le, melyet 
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Chlodvig szült, Nagy-Károly fölmagasztalt, melyet 
szent fejedelmeknek, hős vezéreknek, dicső harczo-
soknak egész légiója terjesztett, s mely a legkeresz-
tényebb Francziaország királyi tribusa és előőrse 
volt, kortársaink kezéből kisikamlik. Annál inkább 
ki fog sikamlani annak jövő országa, az uj ég és az 
uj föld, melyet az apostolok vártak, s melyben az 
igazság fogna uralkodni. Hasztalan mondatott az 
angyal által Máriának, hogy Isten neki adja David 
trónját, hogy uralkodnék örökre Jakob háza fölött ; 
hasztalan jósolta meg oly sokszor az ó és uj szövet-
ség ezen külső, érezhető országot, az isteni jog ezen 
diadalát; a szent könyvek és a hagyomány reánk 
nézve holt betű lett. 

Egykor pénzeinken e körirat volt olvasható: 
Christus imperat, vincit, regnat; naponként mond-
juk : hiszem, hogy országának nem leend vége ; és 
mégis ezen országot az assyrusok- és Nabuchodono-
zornak, Nagy-Sándor- és Caesarnak, Tiberius- és 
Nérónak országával tesszük párhuzamba. Mi Krisz-
tust a lelkek királyává tesszük, és jól van, mert ő 
Isten Igéje : de feledjük, hogy ő ember is, az uj 
Ádám, a jövő századok atyja és a dicsőség királya. 

Mennyben és a földön a keresztény társadal-
mak az ő fejők által egyesülnek, kik kettős életet 
élnek; életét a társadalomnak, melyet kormányoz-
nak és azét, melyet szolgálnak. 

A kath. fejedelem az ő népét a kath. egyházzal 
és Krisztus helytartójával, az egyház látható fejével 
egyesiti. 0 földi király egyrészt, de másrészt föl 
van kenve szent olajjal, fölruházva királyi papság-
gal, s mint ilyen a clerus és nép közvetitője, mondja 
a liturgia. Kath. fejedelem nélkül nincs kath. nemzet-
Az egyháznak kétségtelenül nincs szüksége éppen 
souverainra, hogy szellemi miniszteriumját teljesitse. 
Isteni joggal és teljes szabadsággal oktatja ő a né-
peket, szolgáltatja ki szentségeit, alapit plébániákat 
és megyéket, nevez püspököket és lelkészeket, vé-
delmezi a szegényeket, bünteti vétkes alattvalóit, 
tehát tökéletes társadalom, de szüksége van neki a 
fejedelmekre, hogy megkönnyithesse hatását a földi 
társadalomra. Mivel nem az egyház alkotja és alkal-
mazza a polgári törvényeket, szüksége van neki a 
fejedelem közreműködésére, hogy christianisálhassa 
az államot. Kath. fejedelem nélkül nincs kath. állam. 
Erre nézve Europa ma szomorú példa. 

Ha a fejedelem közvetitő a clerus és nép kö-
zött, köteléke az anyagi és szellemi társadalomnak, 
az egyház- és államnak : másrészt a pápa mint hely-
tartója Krisztusnak, egyetemes püspök, atyja a 

kath. királyoknak és maga is király, a küzdő egy-
házat és a kereszténységet egyesiti Krisztussal és a 
szentekkel. Ő valóban közbevetitő az ég és föld közt. 
Nélküle, igaz, valaki tartozhatik ugyan az egyház 
szelleméhez, de semmikép sem testéhez. Nélküle a 
kereszténység szétbomlik. Europa ennek is bizony-
sága napjainkban. 

Végre pedig Krisztus, mint egyedüli közben-
járó Isten és az emberek közt, az egyetemes egy-
házat egyesiti Istennel ; nélküle nincs üdvösség. 

A pápa, mint mondánk, közbenjáró az ég és a 
föld közt, közbevetitő a küzdő egyház és láthatlan 
feje Krisztus között. A pápa nélkül nincs igazán 
keresztény egyház. A hol a pápa van, ott az egy-
ház is. 

Az egyház egy, szent, katholikus, apostoli és 
romai. De ime a pápa nélkül mindezen jellegét el-
veszti. Egység nem lehet az egység központja nél-
kül ; az egyház szellemi monarchia levén a pápa 
mint látható feje nélkül nincs látható egység. 

A pápa nélkül az egyház többé nem szent. 
Mert ha az egyház szent, ez csak azáltal lehet, mivel 
megmarad az igazságban, és ha csalhatlan, ez onnan 
van, mivel egybe van forrva Péterrel ; kinek hite 
soha sem fogyatkozik meg. 

Krisztus megerősitvén a pápa hitét, hogy ő 
abban másokat megerősíthetne, oly szabadalmat 
adott neki, melynek nem lehet eredete a föld. Ezen 
kiváltság őt föloldhatlan kötelékkel fűzi az éghez 
mindabban, mi a tanitmányt és az egyház kormány-
zatát illeti. Minden ember hazug, mondja az irás; a 
csalhatlanság pedig csak a szentek tulajdona, kik az 
igazságot szinről szinre látják. 

A pápa Krisztussal való föloldhatlan egysége 
által ennek látható képe. Ki őt hallgatja, Krisztust 
hallgatja, ki őt megveti, Krisztus veti meg. 

A pápa nélkül nincs katholicismus. Egyedül 
Jézus helytartójának, Péternek van hatalma minden 
időben, minden helyeken, minden emberek fölött. A 
többi püspöknek korlátolt joghatósága van, a pápa 
pedig egyetemes püspök. Benne rejlik annak oka, 
hogy az általános zsinatok határozatai törvényül 
szolgálnak az egész egyházban. Egyes püspöknek 
nincs joga a másik megye fölött, és a többségnek 
sem volna joga a kisebbség fölött, ha a pápa által 
meg nem erősittetnék határozata; föltéve, a mi lehe-
tetlen, hogy a többség elszakad a pápától, a kisebb-
ség, mely a pápával tart, fogná képviselni az egy-
házat. Egyedül ő az, ki egyetemességet kölcsönöz 
az egyház határozatainak. A püspökök birái ugyan 
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a hitnek, de csalhatlan birái egyedül csak a pá-
pával. 

Végre a pápa nélkül apostoli egyház sincs. Az 
egyház apostolinak mondatik nemcsak azért, mivel 
az apostolok által tanittatott és kormányoztatott, 
hanem mivel ma is oktattatik és kormányoztatik 
Péter széke által, mely örököse az apostolok minden 
kiváltságainak, mert széke az apostolok fejedelmének 
és egyetlen actualis apostoli szék. 

Továbbá, mint minden megerősitő oklevélben és 
köriratban is olvasható „a püspökök, Isten és az 
apostoli szentszék kegyelméből" kormányoznak; 
ezen egyetlen szólam fölment bennünket minden 
további érveléstől a gallicanok ellen. 

Mivel pedig minden isteni joghatóság Istentől 
származik Krisztus és az apostolok által, nincs isteni 
jog sem a püspökökre, sem a fejedelmekre nézve a 
szent szék nélkül, mely annak csatornája. A püspö-
köknek és fejedelmeknek némileg még meglehet 
illető ordojuk, de isteni legitim joghatóságuk hiányos, 
és e nélkül a fejedelmeknek csak az emberi jog ma-
rad fönn. 

A pápa nélkül tehát nincs isteni jogú király, 
nincs keresztény polgárosodás, nincs béke a fejedel-
mek közt, szóval nincs kereszténység. A királyok 
visszalépnek természeti függetlenségökbe. A hódi-
tások szeretete és ambitioja visszalöki a népeket az 
ó világ állapotába ; nincs többé szabadság, egyenlő-
ség, testvériség a népek közt, a gyengébbek zsák-
mányai az erősebbnek. Az uj jog nevében mindenki 
annectálhat magának, mennyit bir minden aggoda-
lom nélkül Isten és az emberek iránt. 

Hogy a pápa könnyebben teljesíthesse kettős 
föladatát, tudniillik mint az egyháznak és a keresz-
ténységnek szellemi feje, a Gondviselés földi hatal-
mat is adott neki, melyet az emberektől kapott, a 
szellemi hatalom mellett, melyet Krisztustól nyert. 
Illőnek látszott, hogy a királyok atyja független 
legyen a királyoktól nemcsak jogilag, hanem tettleg 
is. Méltányos, hogy ő a királyoknak legyen főnöke 
nemcsak mint helytartója Krisztusnak, hanem mint 
hozzájok hasonló földi fejedelem is. Innen az egy-
házi államok, sz. Péter öröksége, mely a romai biro-
dalom szivéből vétetett ki. 

Ha a fejedelem közvetitő a clerus és nép közt, 
a pápa pedig közbenjáró az ég és föld, Krisztus és 
az emberek közt : akkor Krisztus, mint Isten és 
ember, közbenjáró Isten és az emberiség közt. Nél-
küle nincs üdv, nincs kinyilatkoztatott vallás, mert 
senki sem látta Istent, és csak egyedül ő ismertet-

hette meg velünk természetét, és egyesíthetett vele 
leküldvén a Szentlelket hozzánk. 

Krisztus nélkül nincs természeti jog sem, mert 
egyedül ő megváltója az emberi nemnek; nincs ész-
jog, mert ő az igaz világosság, ki megvilágosit min-
den embert, ki e világra jön, szent elvei, és igaz-
gatja az akaratot példája által. Nélküle nincs ter-
mészeti vallás, mert a bűnbeesés óta az ész elhomá-
lyosodott, de még inkább, mivel az akarat megrom-
lott, a sötétséget elébe teszi a világosságnak és ma-
gával ragadja az észt is, hogy önmagát csalja és 
csaljon mást is; és azonnal föllázad Isten ellen, a 
mint őt megismeri. 

A kifejtett elvek szerint könnyű fölfogni a for-
radalom útját, mert rendszeresen halad a katholi-
cismus lerontására. 

Az egyháznak elválasztásával a családoktól és 
népektől kezdi, és azért a civilházasságot és az állam 
saecularisatioját kiáltja ki, száműzi az isteni jogot, 
mit hogy könnyebben elérjen, fölforgatja a kath. 
dynastiákat, s velők az államvallást. 

Hogy elválaszsza Krisztust az általa megvál-
tott emberiségtől : megtámadja a pápa-királyt, az 
egyház és kereszténység oszlopát, és aláássa kettős 
hatalmát. 

Végre hogy elválaszsza az emberiséget Isten-
től: fölforgatni igyekszik Krisztus isteni jogát, ki 
egyedüli közbenjáró Isten és az emberek közt; ta-
gadja annak istenségét, egyetemes hatalmát, mely 
neki adatott égben és a földön. 

Ez a forradalom utja két század óta. Ez által 
bebizonyítja, hogy jól érti mesterségét, s hogy em-
berfölötti értelem vezérli azt. 

A katholicismusban minden részletes rend a 
fensőbbhez van fűzve egyetlen közbenjáró által, elég 
ezt megtenni, hogy fölbomoljék az egész rend. 

Innen lehet mérni a gallicanismus szörnyű ve-
szélyességét, mely megfosztván a pápát csalhatlan-
ságától, szellemi tekintélyének a püspökök és feje-
delmek fölötti teljétől magában hordja csiráját az 
egész forradalomnak. Ha nincs pápa, nincs katholi-
cismus ; és ha ez nem lenne, nincs többé tartós rend, 
béke, tekintély, szabadság sem. 

Isten halhatatlanná és halhatlanná kívánván 
tenni egyházát, kellő eszközökhez is nyúlt. Nem 
elégelte, hogy az Ige testté lőn, hanem Péter szemé-
lyében látható, rendithetlen alapot is adott neki föl-
ruházván őt isteni tekintélylyel. 

Akarván, hogy a kereszténység az Antikrisztus 
átkos napjaig fönálljon, a pápaságot földi király-
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ságban testesítette mintegy meg, és Péter trónját 
szellemi székének zsámolyává tette. Isteni jogú ki-
rálylyá tevé ó't, ki mindenkor igazat mondana, min-
denkor hü lenne, még akkor is, midőn a többi kirá-
lyok megtagadják főnöküket vagy nem vallják többé 
őt, csak legfölebb papiron. 

Ezen trónt tevé ő a társadalmi boltivezet kul-
csává, innen a forradalomnak ellene való dühe ! 

Kétségkivül, az nem hitágazat, hogy a pápa 
Krisztustól földi fejedelemséget kapott; de az hit-
ágazat, hogy minden keresztény király Jézus hely-
tartójának szellemi tekintélye alá tartozik, azon te-
kintély alá, melyet ez nem gyakorolhat teljes füg-
getlenségében, ha maga is nem souverain. 

A dogma örök, isteni igazság, melyet Krisztus 
nyilatkoztatott ki. A földi hatalom szükségessége 
nem dogma, de logicai és szükséges következménye 
a Jézus helytartója egyetemes szellemi tekintélye 
dogmájának. 1—k. 

A szentatyának egy levele. 
D I L E C T O F I L I O 

J u l i o C a e s a r i P a n g a r e z z i 

Praesidi Societatis institutae ad inopes clericos e militari 
conseriptione eximendos sub titulo : Opera della redenzione 

dei chierici poveri dalla leva militare 
Bononiam. 

P IUS PP. IX . 

Dilecte tili, salutem et apostolicam benedictionem. Sa-
pienter omnino moderatores Societatis iuventutis catholicae 
prospexerunt, lege tandem sanciendum esse nefarium faci-
nus, quod perpetrandum proponebatur adversus personalem 
Cleri immunitatem. Animadverterant enim, osores religionis 
nostrae sanctissimae, proculcatis passim ipsius iuribus, eo 
iamdiu spectare, ut populum sacris privarent ministris, quo-
rum opera vei sacramentorum praesidio sustentabatur, vel 
sana imbuebatur doctrina, vel de insidiis ei structis mone-
batur, vel confirmabatur in fide et pietate. Id profecto lu-
culenter ostenderant latae iam leges de delendis religiosis 
familiis, de Clero suis bonis exuendo, de cohibendo clerico-
rum numero; eaque impia placita proptereaexitiosius etiam 
crimen aperte praenunciabant. Qua de re, pro zelo, quo 
flagrant, tuendae fovendaeque religionis, iam tum concilia 
prudentissime contulerunt ad exliibendum novo vulneri 
Ecclesiae inferendo novum remedium per peculiare sodali-
tium ad hoc consociandum, ut iuvenes clericos, qui se a 
vexatione redimere nequirent ob inopiam, collata pecunia, 
imposito militandi oneri subducerent. Quod sane propositum, 
omni prosequendum laude, laetamur, lata postea lege in 
rem illico fuisse traductum, teque cum lectissimorum viro-
rum Consilio ipsi fuisse praefectum ; et gaudemus, id suffra-
gia tulisse Venerabilium Frat rum Aemiliae Episcoporum, et 
disertis verbis commendari Nobis ab egregio Cyrenensi 
Episcopo Metropolitanae istius Ecclesiae Yicario Capitulari. 

Cupientes itaque, ut, quod fide et caritate sua dente cogita -
tum fuit et alacriter feliciterque inchoatum, confirinetur et 
crescat in Dei cultum utilitatemque fidelium crebrosque nan-
ciscatur sufFragatores, petitioni eiusdem Venerabilis Fra t r i s 
Cyrenensis Episcopi, tuae, et Concilii societatis libenter 
obsecundamus ; et omnibus ac singulis Christi fidelibus, qui 
pio huic operi nomen dederint, si rite confessi et sacra co-
munione refecti in aliqua Ecclesia pro haeresum extirpatione 
et Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione iuxta mentem Ro-
mani Pontificis oraverint, indulgentiam plenariam, quae in 
animarum etiam piaculari igne expiandarum suffragium 
applicari possit, concedimus, lucrandam ipso die quo cooptati 
fuerint in societatem, itemque in diebus sacris sancto Carolo 
Borromeo societatis patrono, B. Mariae Virgini de Mercede, 
ac eidem Dei Matri sub titulo Auxilium Christianorum vel 
intra huius festi octavam, contrariis quibuscumque non ob-
stantibus. Auspicem vero divini favoris et paternae Nostrae 
benevolentiae pignus apostolicam benedictionem tibi totique 
institutae societati ac omnibus qui perutili huic coepto opi-
tulantur peramanter impertimus. 

DatumRomae apud S. Petrum die 12 juni i l869. Pon-
tificatus Nostri anno XXII I . 

PIUS PP. IX . 

Hogy állunk ! 

Nem kérdem én, mit csinál az országgyűlés ; azt sem 
kérdem mit tesznek a megyék ; csak azt kérdem, hogy áll 
most a világ ? ott majd kilci megtalálja magát. 

A frankfurt i kath. röpiratok egyikében, melynek czi-
me „Die moderne Erziehung und ihre Folgen", von Dr. F r . 
AI. Hagelüken, — sok megszívlelendő adat foglaltatik, kü-
lönösen azon szomorú látvány megfejtéséhez, honnan ered 
a mostani fiatalság romlottsága s vele a családok, a népek, 
az országok nyugtalansága s boldogtalansága. Ezen észre-
vételeket itt reproducálni hosszas lenne, csupán a modern 
államok egy kis rajzával akarom megismertetni a t. 
olvasót. 

Lássuk tehát mindenelőtt, hogyan állanak az államok 
a financziával s minő jelentősége van a napjainkban annyi-
szor hangoztatott békebiztositásnak ? 

Kolb legújabb statistikájában az összes európai álla-
mok bevételét 2,800 millió tallérra számitja fel, mely összeg-
ből a beruházási s behajtási költségek levonása után marad 
netto 2240 millió ; s miután a szükséglet 2500 milliót tesz, 
rendes állapotban évente 260 millió deficit merül fel. A fen-
tebbi főösszegből 59 milliót, vagyis 263 perczentet az udva-
rok tartására, 780 milliót vagyis 3482 perczentet a katona-
ságra, 834 milliót vagyis 3723 perczentet pedig az állam-
adóságokra kellvén fordítani, s igy összesen 1673 milliót 
vagyis 7479 perczentet leszámítva, marad az államok anyagi 
s szellemi szükfégleteire csupán egy negyed része a fentebbi 
bevételnek ; miből kiderül, hogy vagy a népek megadózta-
tásának évről évre nagyobbnak kell lennie, avagy a deficit 
rövid idő múlva az egész rendes bevételt meg fogja haladni, 
ha még a deficit kamatjait sem vesszük tekintetbe. 

Hogy ily körülmények között az államgépezet minden 
megerőltetés mellett sem tarthat sokáig, az kétségbevonhat-
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lau. Érz ik is ezt sokan, s a legjelesb fők, a legnagyobb álla-
márok, számos parlamentek, államgazdászok s minden nevű 
politikusok már egy évszázad óta azon törik fejeiket, mikép 
lehetne a népek megnyugtatására s kielégítésére alkalmas 
alkotmányformát feltalálni. Azért tapogatóznak ide s tova, 
parlainentiroznak szünet nélkül, okoskodnak, oktroyálnak 
modelliroznak, assimilalnak, adnectálnak stb. de mind hiába! 
Ez alatt ezer meg ezer rendeletekkel, u j meg u j törvények-
kel, rendőrség-, fogház-, ágyú- s erődökkel akarnak magu-
kon segiteni. — S mig igy az államok éppen nem megnyug -
tató állapotban szemlélik lenni magukat, nem csak pártok 
állanak mindenütt szemközt egymással, hanem a kormányok 
sem birnak többé támaszt az ő alattvalóikban, magok az álla 
mok pedig legellenségescbb állást foglalnak egymás irányá-
ban. Egész Europa fegyverben áll, minden állam legtöbb 
erejét és pénzét az öldöklőeszközök kitalálása-, készítése- s 
megszerzésére forditja, mindenik a haderő organisálásával 
foglalkozik, miszerint a háború esetére túlsúlyt nyerhessen 
mások fölött, a diplomatia mesterségét mindenik oda forditja 
leginkább, hogy minél több alliancera szert tehessen, máso-
ka t elkülönithessen, ártalmatlanokká tegyen ; s mégis min-
denik teljes egyetértést s barátságos viszonyt emleget és 
hirdet mások irányában, mindenik békét emleget s béke-
szeretetet szenvelg, s közlönyeit utógondolatainak elfedésére 
sugalmazza. Ha a dolog ugy volna, minek lenne ama foly-
tonosan ismételt békebiztositás, békehirdetés ? Valóban ez 
ugy veszi k i magát, mintha valaki a Sahara pusztája előtt 
egy képet függesztene föl mindenféle állatokkal, mint egykor 
aranykorában Ovid festé le azt, miszerint a szemlélőkkel 
elhitesse, hogy most is ily állapot létezik ott ; vagy mintha 
valaki a Vesuv torkára ily feliratot aggasztana: „tüz elől 
biztos szép lakhelyek kiadók itt." 

S honnan e bizalmatlanság, eme nagymérvű fegyver-
kezés ? talán onnét, mert a modern államépület nem fekszik 
többé az igazi keresztény alapon ? talán onnét, mert az isteni 
tan helyett puszta emberi okosság vezeti a kormányokat ? 
talán onnét, mert az Istentől alapított egyház helyébe az 
emberi egyéniség tévtanait állitá fel? talán onnét, mert a 
mennyei igazságok fényét elhagyva az emberi ész bolygó 
tüze után indulnak ? talán onnét, mert az igazi keresztény 
cultus helyébe a szabadkőmivesi cultust behozni törekednek? 
talán onnét, mert a tanodák s nevelőintézetek épületeire a 
keresztény vallás lobogója helyett a pogány meddő huma-
nismus csillámát feltűzni iparkodnak ? talán onnét, mert a 
világ isteni teremtőjét nem ismerik el többé, hanem az anya-
got istenitik, az embert az oktalan állatok sorába helyezik ? 
S mindez szabadon a kormányok helyeslésével — talán 
subventiojával történik. Ily s ehez hasonló kérdéseket kell, 
hogy kiki tegyen magának s előitélet nélkül iparkodjék 
azokra megfelelni, különösen pedig azok, kik a népek kor-
mányzatát nyerék el az Istentől, tegyék szívökre kezeiket s 
vizsgálják komolyan ama jelenségeket ; vajha visszaemlé-
keznének ama nagy férfiak mondataira, kiknek tekintélyük 
bizonyosan többet nyom a mostani anyagimádókénál ! ime 
egy Washington bucsuadressében ezeket mondá : „a vallás 
és erkölcsiség a közjólét elengedhetlen támaszai. Nem hazafi 
az, ki az emberi boldogság ezen két oszlopát aláásni törek-
szik. Minden igazi politikus tiszteli és szereti azokat ép ugy, 

mint a legjámborabb ember. Az okosság, tapasztalás meg-
erősíti, hogy a nép erkölcsiség vallásosság nélkül nem áll-
hat fen." Es Burke : „tudjuk, hogy a vallás a polgári társa-
dalom alapkövét, s minden áldás- és vigasznak dus forrását 
képezi az emberi együttlétben." Laboulaye bevallja, hogy 
a religio a legfőbb politikai factor s egyedüli alapja az álla-
moknak. Vajha figyelnének a történelem intő szavára, mely 
azt mondja, hogy minden állam a vallástalanság s erkölcs-
telenség által sülyedt és bukott el ! 

Gyurikovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS . A „Monde" a linzi eseményt ekkint adja és 

commentálja : Ausztria, úgymond, sőt Németország katholi-
kusait fájdalmasan érinti azon kiméletlen s illoyalis bánás-
mód, melyet a liberális bécsi kormány főt Rudigier a bátor 
és buzgó linczi püspök irányában elkövetett. 

1868 September 12 az államügyész a főt. püspöknek 
egy hiveihez intézendő s vasárnapon a szószékről felolva-
sandó pásztori levelét foglalta le a nyomdában, mely ennél 
fogva ki nem hirdettetheti. 

Ezen eljárás törvényellenes volt, miután a concordatum 
3 cz. sőt a népjog és Németország százados szokásai a fő-
pásztornak hiveiveli szabad közlekedhetését megengedik. 
A lefoglalás mindamellett végrehajtatott. A püspök tiltako-
zott s a biróságnak illetékessége ellen kifogást tett. Az ügy 
a második és harmadik biróság elé került. Kettő az állam-
ügyész eljárását helyeselvén azt a végrehajtásra felha-
talmazá. 

A legfelsőbb törvényszék Ítélete azonban egyike a leg-
különösebbeknek s a modern igazságszolgáltatás mintájául 
szolgálhat. A törvényszék még csak nem is refiectál a con-
cordatum 3 czikkelyére, mely szerint ha a püspök csakugyan 
lázadásról vádolható lenne, ez őt csak a körlevél kihirdetése 
esetében terhelhetné, — a mi meg nem történt. A törvény-
szék megelégszik azzal, hogy az alkotmány 2. czikkelye 
valamennyi polgárt egyenlőnek ismer a törvény előtt s mind-
annyit egy ugyanazon biróságnak veti alá. — Ez egyike a 
mai jog azon gyakori fictioinak, mely nem egyéb üres the-
oriánál. Avagy daczára e hires 2. czikkelynek, mely minden 
doctrinaire constitutioban helyét találja, nem léteznek-e 
mindenütt külön biróságok? A képviselők és bizonyos álla-
mi méltóságok nem tartoznak a rendes biróságok elé. A 
katonaságnak és kereskedőknek megvannak külön itélőszé-
kcik a modern civilizátio bármily magaslatán tündöklő 
államaiban. 

A 2. cz. tehát nem zárja ki a concordátum 14 czikke-
lyét, melyben ki van kötve, hogy az egyházi méltóságok 
fölött egy a pápa és császár által kinevezendő vegyes biróság 
Ítéljen. Mihez képest a legfőbb törvényszék szükségesnek lát-
ta határozatát következő okoskodással indokolni : minthogy 
u. m. a concordatum czikkelyében kikötött vegyes biróság 
fel nem állíttatott : az érintett 14. czikkely érvényre nem 
emelt semmisnek tekintendő. A mi körülbelől annyit ér, 
mintha igy okoskodnám : engem soha sem büntetett meg 
senki, tehát nem létezik büntető törvény. 



Egy másik jellemző vonás a következő. Az 1868. sept. 
12-én meginditott pör végre nem hajtatott . A röpiratok egész 
a Reichsrath bezártáig, vagyis 1869. maj. 15-ig hevertek s 
ö császári apostoli felsége bezáró beszédében nyomatékkal 
mondá e szavakat : Remélem, hogy e törvények (a confessio-
nalisok) az állam és egyház békés és egyező actiojának ál-
landó alapjául szolgálandnak. Azonban, a constitutionalism 
mus szellemében|arfejedelem nyilatkozik ; a ministerek pedig, 
s a mocskos és fanaticus sajtó készséges meghallgatói intéz-
kednek. 

Talán császár ő felsége reményének zálogát akarta-e 
nyújtani Hasner az igazság- és cultusügy ministere, midőn 
hivatkozva a legfőbb trvszék Ítéletére, kevés nappal utóbb 
egy köriratot bocsátott az alatta álló közegekhez, tudtukra 
adván, miszerint az egyházi méltóságbeliek ezentúl a rendes 
bíróságoknak vannak alávetve ? 

Sem a legfelsőbb törvényszék határozata, sem a mi-
niszteri körirat bizonyára nem lehetett elégséges arra, hogy 
Ausztria főpapságát meggyőzze arról, miszerint a linczi 
püspök elleni eljárás törvényes. A tiszteletreméltó püs-
pök tehát meg nem jelent s tiltakozott a linczi bíróság-
nak a bécsi legfőbb törvényszék határozata alapján hozzá 
intézett citatioja ellen. 

Ezzel azonban benem érték a bécsi politika-gyártók, 
kiknek szükségük van a koronkénti lármára s hadonázásra, 
hogy ismeretes képességhiányukat masquerozzák. Nem levén 
képesek sem felérteni sem kielégitni a népnek valódi szük-
ségét és aspirátioit: szükség, hogy egykor-máskor néhány 
papot vessenek konczul a modern szabadság vad követői 
elé. E végre az egyszerű közpap már nem tehetvén elég ha-
tást, királyi falatra volt szükség, — egy püspökre, kivel 
az éhes zajongókat csillapítják. Nem is szükség említeni, 
hogy a hivatalos bécsi sajtó nyilatkozatai hatást nem ismerő 
gyűlölködésekben áradoztak. A linczi törvényszék a mi-
niszter formális rendeletére használta a brutális eröszakot 
Lincz püspöke ellen. 

Egy másodszori idézés szinteeredménytelen maradván, 
a törvényszék erőszakhoz folyamodott. Pechmüller biró jun. 
2-án a püspöki palotába ment, de a püspököt betegen ágyban 
fekve találta. E r r e halasztás engedélyeztetett. Junius 5-én 
délben azonban Drout polgármester, mint a helybeli rend-
őrség főnöke ismét megjelent 8 a püspököt önkintes megje-
lenésre szólította fel. Ki azonban tagadólag felelt. — Egy 
órával később egy hatósági biztos érkezett, őrökkel s a püs-
pököt erőszakkal volt elviendő. Mire ő mlga két jelenlevő 
papja által u j tiltakozást fogalmaztatott s azután kijelenté, 
hogy enged az erőszaknak. A palotája előtt álló kocsiban, 
melyben t i tkárával együtt helyt foglalt, még egy rendőrbiz-
tos s egy őr is elhelyezkedett, kik őt a törvényszék elé ki-
sérték. I t t ő mlga ujolag tiltakozott s a neki tett kérdésekre 
a feleletet megtagadta. 

A lakosság nagyon felindult főpásztorán elk övetett 
eme bánásmód felett. A palotája elé gyülekezett nép „hoch" 
kiáltásokkal üdvözlé öt elhurczoltatásakor és sokan térdre 
borultak, hogy áldását vegyék. Szint igy midőn visszajöt t . 
A liberális „Tagespost" azt állitván, hogy csupán asszonyok 
és gyermekek éltették a főpásztort : azonnal 8 polgár és 
munkás tiltakozást adott be, kijelentvén, hogy minden osz-

tály részvéttel nyilatkozott. A hatóság csakugyan tartott 
is az ily nyilatkozattól, miután egész uthosszant rendőröket 
állított fel s egy csapat katonaságot a kaszárnyában con-
signáltatott. 

A „Volksfreund" kiemeli, miszerint juniushava épenő 
mlga püspökké szenteltetésének 16-ik évfordulója. 

Ezóta két küldöttség indíttatott Bécsbe, hogy őfelsége 
előtt közbenjárjon : az egyik egyházi a másik világi, mely-
nek Brandis gróf a vezetője. Tekintve a miniszteri iratot, 
nem igen lehet kilátás reá, hogy ezen a hit és Patriotismus 
legszebb érzelmeitől sugallott lépésnek ohajtott eredménye 
legyen. 

A püspöki pásztorlevél tartalma egyébiránt mind e 
napig ismeretlen. O méltóságának egy papi küldöttség előtt 
tett nyilatkozatából azonban kitűnik, hogy a vádolt helyek 
teljesen elferditvék. A vádirat állitja, miszerint ezt mondta 
volna; hogy „a május 25-i törvények hazugok", mialatt az 
eredeti szövegben ez mondatik : „a hazugság a törvények 
magyarázatán gyakorolja magát", a mi világosan nem a 
kormányra, hanem az antikatholikus sajtóra vonatkozik. 

Egy más helyütt a vád azt állitja, hogy a püspök azt 
irá „a kormány az ifjúságot demoralizálja" ; pedig a püs-
pöki levélben csak ez áll : „a liberalismus demoralizálni 
törekszik az ifjúságot". A törvényszékek, mint a liberális 
ministerium készengedelmes szolgái máris azonosítják a kor-
mányt azon vulgáris előitélettel, melynek liberalismus a neve. 

Néhány egyéb passus egészen más természetű. A 
püspök ugyanis a civilházasságot erkölcsellenesnek mondja 
— a mi kath. szempontból teljesen helyes. Ne feledjük, 
hogy maga az u j osztrák törvény sem itéli meg azt kedve-
zőbben, minthogy csak kivételkép 8 csak azon esetekben 
engedi meg, hahogy az áldozárok, pásztorok vagy rabbi-
nusok a házasságkötést megtagadnák. 

Továbbá azt is szemére vetik egy püspöknek, hogy 
mondani merészelte, miszerint a császár mint földi fejedelem 
nem rendelkezhetik a vallási dolgokban és nem intézked-
hetik a szentségekben. 

Ebből megérthetjük, mily kiszámithatlan horderejű 
a linczi esemény. I t t az egyháznak s a lelkiismeret szabad-
ságának ügyéről van szó. Az összes, bármi földrészen lakó 
katholikusok rokonszenvvel fordulnak a bátor püspök felé, 
kinek az Isten azon kegyelmet adá, hogy ő legyen az elő-
harczos a bécsi liberális kormány túlkapásai ellen. — E t 
non praevalebunt ! 

BRÜSSEL. A liberális belga kormány mindennemű 
törvényes és nemtörvényea módon űzi a kath. egyház fosz-
togatását. Az elvak, melyeket proklamál nem kevesbet czé-
loznak, mint azt, hogy az egyháztól a jogszemélyiség s 
független társadalmi létei megtagadtassák. E szín alatt 
jelenleg a birtoklási jogtól akar ja megfosztani. A jeles 
„Revue catholique de Louvain" erre vonatkozólag Moulard 
egyetemi tanártól egy értekezést hoz, melyben az egyház-
nak birtoklási joga nem kevesebb alapossággal mint elme-
éllel fejtege ttetik. 

íme e jeles értekezésből egy rövid mutatvány : 
„Mi, úgymond a jeles tanár, minden himezés nélkül 

nyiltan kimondjuk a vádat, hogy a kormány az egyházat 



kiakar ja fosztani azon vagyonból, mely tulajdona és mely 
senki másnak nem tulajdona. E vádat maga a belga püs-
pökség már régen formulázta azon észrevételeiben, melye-
ket a javaslatra nézve megtenni magát felhiva érezé. Az 
igazságügy minisztere jól fölértvén ezen vádnak súlyos 
voltát, iparkodott magát javaslatának indokolásában lehe-
tőleg védelmezni. „Az egyházi vagyonkezelést egyszerűsí-
teni, úgymond, s annak administratioját komoly ellenőrzés 
alá vetni, annyit jelentsen-e mint az egyház vagyonát na-
tionalizálni, az egyházat kifosztani ? A községek és jóté-
kony intézetek szintúgy jogos birtokosok, s mégis soha 
senkinek sem jutott eszébe, hogy a községi vagy a jótékony 
intézeti vagyonkezelést szabályozó törvények által a köz-
ségek vagy amaz intézetek iránt fosztogatási tény követ-
tetnék el, vagy hogy azért mivel a kezelési módról intéz-
kednek, azon törvények már azok tulajdonát a nemzet szá-
mára lefoglalták volna. Ezen javak, valamint az egyháziak 
is, azon jelleggel birnak, hogy a közérdeket érintik, a mi 
az állami ellenőrzést eléggé indokolja ; minthogy azok nem 
létében az illető szükségleteknek az állam pénzéből kellene 
fedeztetniük s minthogy e j avak helytelen kezelésének kö-
vetkezményeit az állam is megérezné." 

Az ily védelem csak még alaposbnak tünteti föl a vád 
igazságát. És azért minthogy a törvényjavaslat az egyház 
fabricáját a községek s egyéb intézetek birtokaival azono-
sítja — máris confiscálja azt. Az egyház t u l a j d o n o s a 
az egyházi j avaknak . Tulajdoni joga, a tulajdonjog minden 
természetes attribútumaival u. m. az administrátio, élvezet 
és tetszés szerinti intézkedés jogával bir (art . 544 C. c.) A 
fabrikák lényegesen vallási vagyis egyházi intézmények. 
Már pedig a törvényjavaslat ép e jellegüket semmisiti meg: 
azokat civil vagyis laicus intézményekké akarván változ-
tatni, melyek az állam nevében és annak javában léteznek. 

Nem világos kifosztása-e ez az egyháznak ? E javak 
rendeltetése — legalább ugy szeretjük hinni — nem szen-
vedend változtatást. Továbbra is a cultus föntartására fog-
nak szolgálni. De kevésbbé lesz-e az egyház megfosztva ter-
mészetes és isteni jogátifl, vagyonát kezelhetni, azt élvez-
hetni s iránta függetlenül intézkedhetni ? Oly törvény, mely 
tulajdonomat, bár azon föltétel alatt, hogy a jövedelmeket 
nekem szolgáltassa be, másnak tulajdonítaná oda : nem 
lenne igazságtalan s fosztogató törvény ? Ép ez az, amit a 
kormány az egyház irányában tesz. Különben is vigyázzunk 
reá : a kormány a fabrikák mint közérdekű dolgok fölött 
az állam jogát érvényesítvén egyúttal azon jogot is tulaj-
donítja magának, hogy azok rendeltetése felől is intézked-
hessék s igy az egyház tulajdonjogát végkép megsemmi-
sítse. 

Miután itt csak a kormány azon javaslatáról szólunk, 
mely a cultus czéljaira szolgáló javadalmak kezelési módját 
aka r j a változtatni : nem akarunk az egyházak fabrikái belső 
szervezetére kiereszkedni, jóllehet ezen kérdés is igen érde-
kes volna. Ha igaz, hogy az egyház tulajdonos s tulajdon-
jogát több és szentebb czimeken birja mint az állam vagy 
bár az egyes ember: a priori világos, hogy csak hozzá tar-
tozhatik annak kezelési módja iránt is intézkedni s hogy a 
kormányi javaslat e tekintetben is igazságtalan beavatkozás. 
Ellenben ha az egyház az ő tulajdon képességét egészen a 

világi hatalom jóakara tú engedélyéből birja ; lia a fabrika 
voltakép nem egyéb polgári alkotmánynál, melyet a törvény 
létesit vagy megsemmisíthet, önkint foly, hogy az állam 
csak saját körében intézkedik midőn e tulajdonjog-képesség 
feltételeit megszabja s annak fenállása iránt intézkedik. 
Ezt feltéve, ezen hypothesisből indulva ki ft. püspökeink 
csakugyan nagyot hibáztak volna, midőn arról panaszkod-
nak, hogy a kormány nem vette figyelembe észrevételeiket, 
hisz ekkor még csak arra sincs joguk, hogy tanácsuk ki-
kéressék vagy meghallgattassák ! Nagyon tévedtek volna, 
midőn arról panaszkodnak, hogy a törvényjavaslat a pol-
gármestereknek s kormányközegeknek igen nagy, a megyei 
ordinariatusnak ellenben s a lelkészeknek igen csekély részt 
enged a cultus-czélokra szolgáló egyházi vagyon kezelésé-
ben : hisz ekkor az egyház szolgái, a püspökök és lelkészek 
akár egészen is kizárathatnának szintúgy, mikint a községi 
vagy egyéb nyilvános intézetek vagyonának kezeléséből 
végkép kizárvák ! Sőt hálával tartoznának a kormány iránt, 
hogy csak valamelyes befolyást is engedélyezett nekik. El-
vileg e kettő között nincs közép ut. 

Igaz ugyan, hogy törvényhozásunk tényleges állapo-
tában, ugy a hogy az van, a világi hatalom tartozván a 
fabrikák elégtelensége esetében azokat pótolni, nem vonhat-
juk kétségbe, hogy joga van a kezelés és a jövedelmek ho-
vaforditása iránt ellenőrzést gyakorolni. De a javak fölötti 
ellenőrzés joga-, és a kezelés módjának megváltoztatása s 
az e javak fölötti intézkedési jog között nagyon nagy a kü-
lönbség. Az ellenőrzési jog szigorún vétessék is igénybe, 
soha sem terjeszkedhetik odáig, hogy a tulajdonos lényeges 
jogaiba avatkozzék. I t t tehát két jog áll egymással szemben, 
melyeket össze kell egyeztetni, s melyek összeegyeztetése 
csak barátságos uton létesülhet.De a törvényjavaslat szerzője 
a helyett, hogy e már magában véve eléggé nehéz kérdésnek 
az érdekek ily figyelembe vételével kisérlené megoldását: 
egyenesen az elvi kérdésnek ront neki s az állam és egyház 
között támadható összeütközések egyik legélénkebbikét 
provokálja. Az indokolásban mindent elkövet, hogy bebizo-
nyítsa, miszerint az egyháznak nincs birtok-tulajdoni ké-
pessége, s hogy ha az állam azt neki megadja, ezen az egy-
háznak adott kiváltságot joga is van a legkorlátlanabb fel-
tételekhez kötnie. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Nothwendigket der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrődl, Domkapitular. Freiburg." 

Korántsem, mintha a feledékenység homályától akar-
nók megmenteni e munkát, mely (több, mint egy éve Frei-
burg.ban (im Breisgau) kiadatván a romai kérdésről, a sz. 
szék világi fejedelemsége- s souverainitásáról a meggyőzés 
leghatalmasabb érveivel szól, s általán egyike a legfontosabb 
közfigyelmet érdemlő történelmi müveknek, a melyek ujab-
ban a külföldi egyházirodalom tág mezején feltűntek ; hanem 
az isteni eredetű kathol. egyház iránti őszinte tisztelet és 
ugyannak java, valamint azon utógondolat nélküli hódolat, 
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melylyel amaz intézménynek irányábaD, mely kath. jelle-
günk állandóságát biztosítja, t. i. a páp aság iránt viselte-
tünk, főképen, nem különben az ezen már régebben meg-
jelent munkában foglalt irányadó elvek és az előforduló, 
alak- és tartalomra mért, tanulságos idézetek, lelkes nyi-
latkozatok, melyek át meg át hat ják a szellemi emelkedés-
és erkölcsi nemesedésre még valamit adó olvasók lelkeit, 
birnak, buzditanak arra, hogy igénytelen, az ügy fontossága 
és nagy hordereje miatt egy kissé hosszabb ismertetésünk 
által napvilágra hozzuk ezen elvitázhatlanul oly igen jelen-
tőségteljes müvet. 

Nincs izgalmas és az extravagantiákban gyönyörködő 
napjainkban, midőn az egész világ fenekestül háborog, mi-
dőn a fölzaklatott bősz szenvedélyek játékának szerte szét 
szabad a vásár, tárva a kapu, midőn a förtelmek dühe vezeti 
a halandók sokaságát, oh nincs rágalmazottabb és vakme-
rően bemocskoltabb, heves, gúnyos és indokolatlan megtá-
madásoknak inkább kitett tárgy, mint épen a romai szent-
szék világi hatalma, souverainitása. — Városról városra 
terjeszkednek a hitetlen szájhősök, a nép gyalázatos meg-
vesztegetni, minden irányban a pápai birtok ellen izgatván, 
világfejedelemsége ellen irván, és mint a haladás gát ját 
tüntetvén föl az elvetemedett sajtóban, melynek már annyira 
mindennapi kenyerévé váltak a legaljasabb ráfogások és 
gyalázások, midőn a pápaságról (csakhogy annak valamit 
nyakába sózhasson) vagy annak földi hatalmáról van szó ! 
S ha kérdjük ; mi oka kivált jelenben, midőn a soidisant 
szabadegyház, jogok tisztelete stb. szavakat minden ajkon 
halljuk hangzani, ezen a régi pogányság zilált állapotaira 
emlékeztető szivtelenséggel intézett megrohanásoknak ? szél-
tében hallgatással felelnek, vagy főbbre nem találunk, mint 
hogy ezen elkeseredett harcz nem egyéb, mint az örök igaz-
ság delejtűjét elvesztő vak gyűlöletnek viaskodása, nem 
egyéb, mint a napról napra több erőre vergődni törekvő 
dulongó, szilaj indulatoknak küzdelme ; nem egyéb, mint a 
pokoli hatalmak rohamai az üdvözitő egyház hivatásának 
betöltése ellen, mely abban áll, hogy tanának fényével a 
világot fölvilágosítsa, kegyszereinek malaszterejével az em-
beri nemet megszentelje s lelki kormányzói hatalmával, e 
földön zarándokló híveit a mennyei hazába vezérelje ; nem 
egyéb, mint a szolgaság-, hazugság- és barbárságnak halál-
harcza az erényesség, igazi szabadság (mely nem'fajul sza-
badosságra) és megszentelt jogok ellen ; szóval nem egyéb, 
bármikép palástolják is azt annak nagyhangú vezérei, 
mindenesetre a tömegek félrevezetése végett, mint a minden 
ellen ugyankodó istentelenségnek harcza Isten ellen ! 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a 1 d Lajos érsek ő exclja a bácsi plébánia-

templomban fölállítandó 24 változatú orgona költségeinek 
fedezésére 2100, N e h i b a János fölsz. püspök ő mlga pedig 
500 frtot méltóztatott adományozni. 

— A sz. atya a mult hó 25-én tartott consistoriumban 

praeconisálta a n a g y v á r a d i , p é c s i , sonorai, karrai 
püspököket és 5 más püspököt in partibus infid. az antio-
chiai patriarchát és két érseket. 

— Az egri főkáptalan a polgári határban levő pusz-
táján az úgynevezett „Folyás"-nál iskolát építtetett, s a be-
helyezendő tanítót illő évi fizetéssel látta el. A margitai 
tanitót pedig a Folyásnál elvesztett tandíj stb. fejében kár-
pótolta. ' (Eger.) 

— A s z a 1 a y László, sz. Miklósról czimzett prépost 
és egri kanonok négy héti betegség után kifejlődött vég-
elgyengülés következtében a szentségek ájtatos fölvétele 
után, életének 76-ik évében junius 29-én elhunyt. Áldás és 
béke poraira ! 

— A „Prot. egyh. lapban" egy valaki, miután az 
autonomicus mozgalmakat és gyűlést a maga szemüvegén 
keresztül tekintve rajzolta, ezen vallomásra fakad : „Vajha 
a m i prot. egyházunkban annyi élet, törekvés és t u d o -
m á n y volna, mint abban a már ugy nevezni szokott 
„lomha tömegben" ! Lett volna csak ott ön az egyetem évi 
nagy ünnepélyén, hallhatott volna a derék Pollák kanonok-
és rectortól oly kitűnő beszédet, mely valóban a tudomány 
mai szinvona Ián állott . . . Gyönyörűen fejtegette a tudo-
mányo k összefüggését és közös befolyását a humanismus 
létre hozására. Első helyre állította a theologiát, melynek 
helye — én is azt hiszem — ott van" stb. E vallomásban 
kétségkívül az a legérdekesebb, hogy valahára a prote-
stánsok is elismerik, miszerint nálunk is van é l e t , t ö -
r e k v é s , t u d o m á n y , pedig még nagyobb, mint náluk Ï 
Szerényke beszédünk igen nagy jutalmat aratott, hogy az 
adott alkalmat ily ri tka vallomásra. 

— A Protestantismus kereszteshadra készül. „Nem mi 
kezdtük a harczot, mondja Kovács Albert ur a „Pr. egyh. 
lapban", hanem a pápaság halmozta össze lassankint annak 
gyúló elemeit, s most közébe dobta az égő üszköt a zsinat 
összehívása által. A különböző vallású polgárok a hierarchia 
minden fondorkodása daczára is összesimultak, előbb meg-
tanulták egymást tűrni, végül elkezdték egymást szeretni, 
s már létrej övendő volt az egy akol és egy pásztor a keresz; 
tyéni szeretet országában. Ezt nem tűrhette a pápaság. O 
az egy akolt és egy pásztort a közös szolgaságban érti. 
Azért akar ja állam- és társadalom-ellenes princípiumait 
szentesíteni, azért akar ja a népek békéjét megzavarni. De 
mi békességben aka runk élni kath. polgártársainkkal, s 
épen azért t a r t j u k szükségesnek tiltakozni a hierarchia 
ellen, mely a mai társadalom elátkozása és megzavarása 
által akar ja békességünket földúlni. Föl tehát, kik szivün-
kön hordjuk a vallási béke szent ügyét ; tiltakozzunk fele-
kezeti különbség nélkül azon hatalom ellen, mely a feleke-
zetek gyülölkedése által aka r j a ingadozó hatalmát megszi-
lárdítani." No, ha már annyira ingadozik, várjátok be szé-
gyenteljes megbukását ; nincs gyalázatosb bukás, mint ha 
valami saját haszontalansága által ju t tönkre ; kár volna 
ily dicstelenséghez a prot. szövetkezésnek járulni !! 

Kegyes adakozás. 
A váczi megyéből : 

A cattaroi kápolnára 2 frt. 90 kr. 
Az algíri Ínségeseknek utólagosan . 12 „ 40 „ 
A vakok pesti intézetének . 3 „ 30 „ 
A Sz.-Gyermekség-Társulatnak 16 „ 50 „ 
A Sz.-Bonifácz-Társulatnak „ — „ 
A csángó magyarok segélyzésáre 83 „ 70 „ 
Ratisbone árváinak . 1 frt. - kr 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer: szerdán és 
szombaton, — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, julius 10-én. 3 . 

Előfizethetni minden CÍ>. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 84. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A tudományok jellegéről. — Allocutio. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A tudományok jellegéről.*) 
Mélyen tisztelt Gyülekezet ! 
Az emberi összes mivelődés történelmében, mely 

az igazságnak mindenütt jelentkező szikrái után 
törekvő lélek előtt fönségesb és vonzóbb, mint a 
döntő csatáknak, politikai villongásoknak és állarn-
életi cselszövényeknek bármely alakba öntött le-
irása : örökre kiváló pontokat képeznek azon intéz-
mények, melyek a tudás forrásait magokban egye-
sitve ezeknek gazdag keblét a tudvágyók előtt meg-
nyitják, és az elágazó ismereteknek elemeit szintúgy 
mint kifejlettebb részleteit gyönyörű egészszé tömö-
rítve részint a széthullástól megóvják ; részint szilár-
dabb rendszerbe szorítva egyszersmind öszpontosi-
tottabb fényben ragyogtatják és teszik szellemileg 
kamatozókká. 

Az egyetemek ily pharos gyanánt világitó ál-
dásos menhelyei a századokon át kivívott tudomá-
nyoknak, melyek minél nehezebb küzdelmeibe ke-
rültek a viaskodó szellemnek: annál dicsőbb osz-
tályrészét, annál drágább kincsét képezik ; miért is 
magának a szellemnek is meg kell hajolnia azok 
előtt, kik e dicső örökségének megőrzésére, csonkit-
lan átszármaztatására tárházakat alapitottak, biztos 
asylumot nyitottak. 

És azért látszassák bármily egyhangúnak, 
tűnjék föl bármily szokottnak, hogy évenkint a mai 
napon e terembe gyülekezve hálaszózat nélkül nem 
nyilhatnak meg az egyetem rectorának ajkai : most, 
és gondolom, mindannyiszor, midőn ünnepélyesb 
életjelét adandja egyetemünk, hangoztatni fogja az 
alapitó főpapok mellett dicső, nagy nevét Mária 
Theresia királynőnek, ki egyetemünket fejedelmi 
diszszel övedzte, és gazdag adományozás által Europa 
elsőrangú főtanintézetévé emelte. 

• ) Emlékbeszéd a m. kir. egyetem újjáalakításának 89-ik év-
forduló ján. Tartotta e lapok szerkesztője mint e. i. rector. 

E fölséges nő, kinek keblében valódilag királyi 
sziv honolt, a dicsőség és hir minden színeiben pom-
pázó kormányzatára az elenyészhetlen sugárkoronát 
akkor tevé föl, midőn az egyetemi karokat kiegé-
szítve hazánk reményeinek javára az összes tudo-
mányok eme csarnokát biztos alapokra fektette, és 
a közművelődés iránti legmagasb érdekeltségének 
zálogául nagylelküleg létesitette. 

Mily tényező volt ezen egyetem a hazai cultura 
megszilárdításában, emelésében : kinek nehezére es-
nék évkönyveit átlapozni, vessen rövid visszapillan-
tást azon férfiak örök diszü sorára, kik abban akár 
mint tanárok, akár ott nyerve kiképeztetésök alap-
ját, a tudományok birodalmában mint szintannyi 
babérkoszoruzott fejedelmek vagy annak fölkent 
bajnokai üdvözlendők. 

E férfiak különféle kornak fiai és ugyannyi 
emlékkövek gyanánt állnak a stádiumokon, melye-
ken egyetemünk mindig jobb reménynyel kecseg-
tető változatokkal keresztül ment. 

A tudományok köre nem volt, nem lehetett 
mindenkor egyenlő; tágult az, minél jobban haladt 
a kor, és azért egyenlő mérvesszőt e férfiaknak az 
egyetem által előkészitett tudományos nagyságára 
sem lehet alkalmazni. 

A napnak sem egyenlő mindig a fénye, nem 
ugyanazon fokú jótékony melege; de mindkettő 
óráról órára növekszik, míg sugarai a delelő ponton 
teljesen kiáradnak, és éltető hevét egész gazdagsá-
gában ömleszti. De azért a hajnal bíborában szintoly 
áldásos ő, mint égető verőfényében, és midőn nálunk 
fénytengerben úszik, máshol az éj sötétsége terjeszti 
ki hollószárnyait. 

Nincs ez különben a tudományok napjával 
sem ; nem egyszerre és nem is mindenhová egyenlő 
mértékben hat világosságának, melengetésének ál-
dása ; de mindenkor elég, ha valaki a kínálkozó fényt 
és meleget használja föl; többet nem is tehet, be 
kell várni a dúsabb sugárzásnak, az égetőbb hévnek 
idejét. 

És az emberi szellem dicsőségére legyen mond-
< • 3 > 
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va, vívmányait mindenkor igyekezett rendszeresíteni, 
csoportosítani; és ha egy ideig a fukar módjára 
őrizte is a tudományok fölhalmozott kincseit, azokat 
csak avatottak előtt tárván föl : a titok leple mind-
inkább ernyedett, és különösen a kereszténység 
valamint fönséges mysteriumait, ugy az általa meg-
őrzött és termékeny keblén ápolt tudományokat is 
közkincscsé tevé, a bölcsészet rejtélyeinek magas-
latától egész a parányig, melyet a természetbúvár 
az elemek országában fáradságosan kutatott föl. 

A szellem ily közhasznositó törekvésének, és 
innen eredő dicsőségének emlékei szintén az egye-
temek, melyek eddigi szervezetük szerint is a tudo-
mányok felsőbb fokú kincstárai; rendeltetésök, hi-
vatásuk pedig oly tág, oly engedékeny és terjedel-
mes, hogy mindazt, mit az emberi ész, az igazság, 
classicitas, humanismus terén kutat, talál, fölfedez, 
és egyik vagy másik vagy mindhárom jelleggel bir, 
varázskörébe vonhatja és mintegy büverővel so-
kasitva az emberiség mivelődésére gyümölcsözővé 
teszi. 

Az i g a z s á g , a való, mely mindennek benső 
értékét képezi ; a c l a s s i c i t á s , mely az igazságot 
remekül alakitja; a h u m a n i s m u s , mely a bájoló 
idomzatba öntött igazságot az emberiség fensőbb 
érdekeinek kielégitésével dicsőiti meg : azon három 
genius, kik a tudományok birodalmában a jogart 
testvériesen megosztják, és annak polgáraira jólétet, 
fényt árasztanak ugy, hogy a mit egyik vagy másik 
jogarával érint, az az ismeretek országába oly erő-
vel, oly hatalommal igtattatik, hogy nem függ már 
az emberi kénytől és kedvtől elfogadása; hanem 
jogigénynyel bir okvetlenül a tudományok keretébe, 
és igy az egyetemi szervezetbe is fölvétetni, ha szer-
ves egységű tudományos „alma mater'-röl van szó. 

E pontnál legyen szabad megállani, és néze-
teimnek lehetőleg rövidre szabott kifejtésére a tiszt. 
Gyülekezet becses figyelmét fölkérni. 

Szellem és anyag, társadalom és az élettől el-
választhatlan bajok, szükségletek szülték a csopor-
tozatokat, melyek szerint a tudományok nemei be-
osztvák. A kutató ész e négy téren alapította meg 
axiómáit, a szenvelgő sziv itt találta föl öntudatlan 
dobbanásainak tárgyát, itt alkotta reményeit, érvé-
nyesítette rokonszenvét, részvétét. 

Hit és a szorosb értelemben vett bölcsészet a 
szellemi birodalomnak tárta föl vagy feszegeté tit-
kait; a természettudományok a nagy látható min-
denség törvényeit kutatták és mérlegelték az anyag 

elemeit; a társadalmi együttlét a jogok meghatáro-
zásában fáradozott, és az ember organicus szerve-
zetének bénultsága vagy megroncsoltatása esetében 
az orvosnak folyamodott jótékony, enyhítő kezéhez. 
Nincs igény, nincs szükséglet, melyet egyik vagy 
másik nemhez ezek közül nem lehetne csatolni. 

Vegyük azonban bármelyiket, mindegyik lénye-
gének benső magvát, a benne rejlő igazságot, valót 
tartozik kimutatni, hogy e diszes csoportozat drága 
gyöngyét képezhesse. Ezt követeli a szellem, ezt e 
név : tudomány. 

A szellem, melyet léleknek is szeretünk nevezni, 
s mely a hit és józanabb bölcsészet szerint halhat-
lansággal van fölruházva — mondassék bár ma 
több, rendezettebb velőnek vagy hatványozott 
phosphorömlésnek, mindegy — bizonyos, hogy igaz-
ság után vágy, mindenütt a valót kutatja, mert 
szeretné föltalálni. Nem is szeszély ez tőle, nem ne-
gélyzett föladat és önfölhatalmazás, hanem benső 
szükséglete, valóját képező legnemesb ösztöne. 

A léleknek ezen iránya oka egyszersmind és 
leghatalmasb emeltyűje a haladásnak, a tökéletes-
bülésnek; ha a léleknek az igazság utáni ezen szomja 
kialudnék, kietlen stagnatio következnék be minden 
téren, és az ismeretek dús virányát csakhamar pos-
hadozó növényhulladék váltaná föl. 

A föltalált és megalapitott igazságokból kisebb-
nagyobb értékű következtetéseket vonhat a működő 
egy behasonlító ész; fektethet reájok véleményeket, 
nézeteket, melyek amazokkal bensőbben vagy la-
zultabban függnek össze; de ezek uem tartoznak 
még az igazság belső köi'éhez ; bolygók ezek az 
igazság napja körül, vagy tünékeny meteorok, me-
lyek elesve a vonzerőtől egy kis csillámlás után 
nyomtalanul enyésznek el. Gyönyörű virágjai le-
hetnek ezek a szellem igazság utáni nisusának, de 
termékenyítő himpor hiányzik rólok; meddő szín-
pompa az egész, mely nélkülözvén az igazság éltető 
gyökerét, csakhamar eloszlik ; röppentyűk az igaz-
ság tüzfokából, melyek szikrákat hánynak, de egy 
pattanás és ime — nincs nyomuk többé ! 

Távol legyen tőlem e kisérleteket kicsinyleni; 
nemes fáradalmak szüleményei azok és szintannyi 
méltánylandó zálogai a szellem ellenállhatlan törek-
véseinek legfőbb clenodiumja — az igazság után; de 
nem szabad több becset tulajdonitani azoknak, mint 
mennyivel birnak, még kevésbbé az igazság rová-
sára kiemelni azokat. Legyenek szerény perczegései 
a kölcsönzött villanynak, dene igényeljék magoknak 
a tudomány villámainak sújtó és döntő hatalmát. 
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A kinyilatkoztatás körén kivül kalandozó val-
lásoknak és a bölcsészeti rendszereknek történelme 
bő anyagot szolgáltat e tekintetben az észlelésre. 

Nincs tér, melyen az észnek spiculatioi tágasb 
és fényesb pályakört futottak be, mint itt. A fönsé-
ges tulajdonokkal fölruházott embernek végrendel-
tetése, egy sejtett, de teljes bizonyosságra nem emel-
hetett fölény létezése, az embernek és az egész min-
denségnek hozzá való viszonyai, minden létezőnek 
végokai korán foglalkoztaták az emberi elmét és 
teremték azt, mit vallásnak, bölcsészeinek nevezünk. 
A szoros értelemben vett hitet ne keverjük ide, ez az 
ég szülöttje, melyet az ész elfogad, de nem teremt, 
nem is teremthet. 

Bármily tévedések történtek mindkettő szellemi 
birodalmának alkotásában, föntartásában : az igaz-
ság után epedő léleknek levén azok tévelyei még 
ezen minőségök mellett is, mondhatnám, tiszteletre-
méltók ; nem mint tévelyek, hanem mint a való után 
törő léleknek ugyan torz-szülöttjei, de melyeknek 
létesitésében erejét ép ugy mérlegbe kellett vetnie, 
mint ha legnemesebb sarjat adott volna a világnak. 

Mily kevés igazságot birnánk, ha a hypothe-
sisek pókszövedékeit azonnal összetépték volna azok, 
kiknek a vélemények formulázása sokkal több fá-
radságuk! a került, mint nekünk azok gyöngeségé-
nek, tarthatlanságának kimutatása, de melyeknek 
köszönhetjük mégis, hogy tisztábban látjuk a valót, 
melynek azon nézetek egykét elemvonását foglalták 
magokban, vagy ösztönt, alkalmat nyújtottak emen-
nek tíizetesb kutatására és igy megalapítására is. 

Ha az igazság fölülről nem ömlik az emberbe, 
sok vajúdásba kerül annak szülemlése, tömérdek 
gondba ápolása, növelése; ne kárhoztassuk tehát 
azokat, kik az igazság nemes csemetéjét hibás nézet-
ből kelleténél jobban szoritották a hypothesisek pólyái 
közé; ők jót akartak és a legnehezebb munka az 
övéké volt. 

De hisz ők nem is igényelték, hogy kísérleteik 
vagy azok öszlete a tudomány büszke nevével jelei-
tessék ; legfölebb azt gondolták, hogy egy sugár tört 
meg reflexiojok üvegén és ezt fölfogva leírták, mi 
észleleik korlátolt területén mint valószinü merült 
föl. A rendszerek megérlelése későbbi kornak volt 
föntartva; mely szellemi vívmányaival büszkébben, 
kihívóbban lépett föl és összeillesztett ismereteinek 
lánczolatát a t u d o m á n y nevével ékesítette és köve-
telte is, hogy azon szólittassék. 

Szép ! de ép azért szükségessé is lőn, hogy a 
tudomány alapját — az igazságot világosabban ki 
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is tüntesse és annak tekintélyével igazolja követe-
lését, sánczolja körül meghóditott birodalmát. Ez 
mellőzhetlen postulatum bármely néven nevezendő 
tudományban, mely e czimreméltó akar lenni; mert 
tudni csak azt lehet, mi való, és mi ugy ismertetik, 
mint van. Nem lehet itt csak merő tagadással meg-
elégedni, még a skepticismus sem tarthat egymaga 
igényt a tudomány szép nevére; positiv igazsággal 
kell föllépni és ezt kimutatni ott, hol a tudomány 
méltóságával kiván valamely ismeret-öszlet kör-
nyeztetni. 

A tudománynak ezen mellőzhetlen kelléken 
alapuló fönségére mindig némi homály borul, midőn 
meddő vélemények, még eléggé át nem szűrt nézetek 
tolakodnak az előtérbe, és már a győzelmi pálma-
ágot lengetik igenis könnyű fegyverzetű csoportjok 
élén. A merészség máshol sokat pótolhat, de a tudo-
mány terén érvek szükségesek, melyek természetesen 
csak akkor birnak sulylyal, ha czáfolhatlanok ; mely 
kelléket egyedül az igazság kölcsönözheti csak ne-
kik, mely mig ki nem derül, legyen valami bármily 
lángész szüleménye, az egyszerű hypothesis szerény 
korlátain túl az avatottak előtt hasztalanul ka-
landoz. 1-k 

(Folyt, köv.) 

A 1 1 o c n t i o. 
(Junius 25.) 

Venerabiles Fratres. 
Novam, et catholicae Ecclesiae, ej usque immunitati, 

libertati, et ju r ibus , ac vei ipsi civili societati maxime 
infestam legem a Subalpino Gubernio editam, ac promulga-
tam, cum summo animi Nostri dolore in hoc amplimissimo 
vestro consessu deplorare cogimur, Venerabiles Fra t res . 
Atque hic nos loquimur de lege, qua idem Grubernium, post 
tot ac innumeros fere ausus, et injurias Ecclesiae, ejusque 
sacris, ministris, rebusque illata, Clericos militari conquisi-
tioni subjicere non dubitavit. Ecquis non videt quam hostilis 
Ecclesiae sit haec lex, quae Ecclesiae jus ab ipso Christo 
Domino ei tributum impedit, et coarctat eligendi idoneos, 
ac necessarios ministros, qui ab eodem Christo ad divinam 
suam religionem tuendam, propagandam, ad animarum sa-
lutem usque ad consummationem saeculi procurandam con-
stituti fuerunt ; quaeque potissimum eo unice spectare videtur, 
ut in hac infelicissima Italia, si fieri unquam posset, catlio-
lica Ecclesia funditus deleatur et exterminetur ? 

Nobis certe verba desuut ad ejusmodi legem denuoimpro-
bandam ac detestandam. Quisque nőseit, Nos pro Apostoliéi 
Nostri ministerii munerehaud omisisse studiosissime perfun-
gi, et omnes Venerabiles Fratres sacrorum in Italia Antistites 
cum summa eorum nominis laude justissimas suas fecisse 
querelas, reclamations s, et expostulationes, ut hujusmodi lex 
nunquam locum haberet. Atque utinam hac occasione absti-
nere Nos possemus, Venerabiles FratreB a lugendis gravissi-
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mis malis et damnis, quibus sanctissima nostra religio nunc 
in Austriaco etiam Imperio et Hungáriáé Regno miseran-
dum in modum affligitur ac divexatur. Notitiae autem, quae 
de Ecclesiae rebus ex Hispaniarum Regno ad Nos perve-
niunt, nullam consolationem, quin immo tristitiam et moero-
rem Nobis afferunt. 

Russicum vero Gubernium pergit catholicam insectari 
ecclesiam, et ab omnibus fere Dioecesibus suos, vi etiam ad-
hibita, ejicere Episcopos, eosque in exilium pellere, propter-
ea quod Christi his in terris Vicarii vocem ac mandata, prout 
debent, audire et exequi volunt, nec sinit eosdem Episcopos 
ab illis Imperii finibus egredi, etiam si maxima Ecclesiae 
utilitas id omnino postulet. Ac magis in dies omni modo 
impedit, quominus íIii fideles cum Nobis et hac Apostolica 
Sede libere communicare queant. 

Sed inter gravissimas, quibus vexamur, angustias, non 
mediocri certe solatio Nobis est pastoralis zelus, summopere 
laudandus, quo sacrorum Antistites rem catholicam viriliter 
tutantur , et sanctissimae fidei nostrae principia intégra ser-
vare et Ecclesiae unitatem propugnare contendunt adversus 
multiplices insidias et conatus, quibus impii homines suos 
errores propagare connituntur. Ac futurum confidimus, ut 
universus catholicus Clerus illustria Episcoporum suorum 
exempla pro viribus imitari, et aemulari conetur. 

Interim istos omnes Christi, ejusque Sanctae Ecclesiae 
hostes etiam atque etiam monemus, ut tandem aliquando 
serio considèrent quam terribilis sit Deus in suis, ejusque 
Ecclesiae hostibus puniendis. 

Nos autem non desistamus, Vénerabiles Fratres, fer-
ventissimis, humillimisque precibus misericordiarum Patrem 
orare et obsecrare, ut omnes miseros errantes de perditionis 
via ad rectum veritatis, justitiae, salutisque tramitem reducat, 
utque catholicam Ecclesiam ubique terrarum novis ac splen-
didioribus trimphis quotidie magis exurnet et augeat. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SOMODI, (a kassai egyházmegyéből jul. 1-én.) Egy 

a pium desideriumok közé tartozó kérdésnek sikerdus meg-
oldását, testté vált igének megszülemlését örömtelt kebellel 
tudat juk az Isten dicsősége- és a nép lelki javáért munkáló 
testvérekkel, a ,Religio' nagybecsű lapnak igen tisztelt ol-
vasóival. A hernádpetri utunkból megyénk szülöttje, a nm. 
rozsnyói püspök kézcsókjára Somodiba betérve, itten, a 
szent ténykedés fáradalmai után, pihent fővel láthatunk a 
hitélet ecseteléséséhez. Vajha ő excája hajlott korának gyön-
geségét s a főpásztori munkálatokban kimerült erejét föl-
élénkitené a tá j üde légköre s a hideg nyár enyhébb melege, 
hogy az élet legvégsőbb határáig, Urunk nehéz keresztjét 
hordozva, sokáig tündököljön még a magyar egyház egén ! 
Nagy, kitartó szelleme, éber, buzgó lelke naponta viszi ros-
kadozó testét házi kápolnájába s onnét ismét dolgozó szo-
báiba. Labor indefessus, lumen indeficiens. A terebélyes 
gyümölcsfa, mely egy családot táplálhat, kis magból nőtt 
ki, azon férfi, ki országokat századokra boldogított, mint 
igénytelen kisded egykoron bölcsőben ringattatott, Deus 
eligit debilia, ut confundat fortia : igy vagyunk a megváltás 

csodás eseményeivel, hitéletünk dolgaival s annak egyik 
cxpediense a t e m p 1 o m-é p i t é s nehéz műveletével is, 
miről röviden, az idő és körülmények igényeihez képest s 
a m é l t á n y l á s szempontjából egyet-mást följegyzünk. — 
Orömnapra viradtak a hernádpetriek az apostol-fejedelmek 
ünnepén, sz. P é t e r - P á l napján. Apostolorum glóriám, 
tellus et astra concinunt! Az öröm és hála egygyé olvadt 
érzetek magasztos zengaménye volt ez itten ; mert a helyiség 
egyik kiváló magaslatán, melyet a természet maga is Sionnak 
jelölt ki, áll a nagymügonddal fölépült, s mai napon ünne-
pélyesen benedicált u j templom, mely egyszerűen magasztos 
styljére, olcsóságára, nem különben választékosság-, csin-, 
erő- és tartósságára nézve példány-templom, s t e r v e z ő j é -
n e k vallásos Ízlését s az eífélékbeni jártasságát, tapasztalt-
ságát, mindenek fölött pedig, a nehéz kivitelbeni ügyességét 
fönnen hirdeti! a részletezésekből csupán a remek festményü 
f ő o l t á r k é p e t a z u j imaháznak egyik fénypontját jelzem, 
mely a belépőt élethű (legendalis) alakzataival megragadja 
és elbűvöli. A hagyomány szerint : siirü haja, göndör sza-
kála, erős élénk vonásai voltak az e l s ő apostolnak, a nép 
fiának erőteljes, egészséges kifejezése s a munkás ember 
izomsága egyesül benne. P á l apostolt ellenben kopasznak, 
maradék hosszúkás hajzattal mutatja a kép, éppen olyan-
nak, mint N i c e p h o r festi, a szellem munkásainak bá-
gyadt, megnyúlt arczvonásaival, sasorral, gondolkozó elmé-
lyedt arczczal, melyre redőket véstek az élet viszontagságai 
s a töprengő lélek gondolatai. A kérdéses kép tökéletesen 
megfelel a hagyományos typusnak s azt kell hinni, hogy 
annak nyomán készült (Bécsben, M a y e r művész által). 
A jeles mü értékét nem üti meg a 300 fr. ; mibe a széles és 
dus aranyzatu rámázat is bele van számitva. A szepasi püs-
pök és káptalan együttes kegyúri jogával élt, midőn a her-
nádpetri templom fölépitése- s teljes fölszerelésének teen-
dőivel a pécs-ujfalusi esp. és pleb. urat megbízta ; az egész 
dolog különben, emez igénytelen egyén befolyásának s ügyes 
közbevetésének a müve, kinek több templom köszöni a me-
gyénkben fenállását, s kit ez alkalommal is, a nehéz kezdet 
s az akadályokkali férfias megküzdés dicsősége megillet. A 
távolság, a rosz akaratú emberek, a rágalmak nyelvei, az 
irigység, a becs-órzók stb., csaknem megmászhatlan jégtor-
laszokat görditettek eléje. De ő nem csüggedett ; mert oly 
kegyúrral volt dolga, kinek bölcs belátására s az égető 
szükségek fölismerésére bizton lehete támaszkodnia, s ki 
eddig is a szegény felföldön az i r g a l o m é s f e l e b a r á t i 
s z e r e t e t m ü v e i t nagyban gyakorolta. Mi csak néhányat 
említünk meg : a püspökséget csak oly feltét alatt fogadta 
el, ha a dézsma-vesztés által elszegényült clerus kártalanítása 
biztosíttatik ; a nevelés- és iskolaügy az főleg, mit atyailag 
és oly melegen karolt fel mindig. A lőcsei gymnasiumnál 
30 szegény if jút évenkint mindennel ellát; kiképzett nőket 
Iglón és Lőcsén a leány-nevelésre föntart ; kevés templom, 
plébánia és iskola létezik megyéjében, mely kegyes föpász-
tora bőkezűségét nem áldaná ; a nagytudományu püspök, 
az if jabb clerus jeleseit, magasabb képzés végett nem csak 
a pesti-, bécsi- ; de a tyroli hírneves jezsuita egyetembe ia 
küldi ; megyebeli hívei közt sok ima- és iskola könyveket s 
a pogány-irodalom ellensúlyozására ker. szellemű olvasmá-
nyokat osztat el; a kassai, sz. O r s o l y á r ó l nevezett zárdá-
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nál a devalvatai következtében meggyengült az intézet 
nöképzö ereje ; de Z a b o j s z k y nagylelkű adománya által, 
a képző leánykák száma most is a régi stb. stb. Ily áldott 
lelkű kegyúrral volt dolga a liernádpetri templom épitőjé-
nek s mint mindenütt, ugy itt is győzött a jó ügy. Ab ! él 
most is a ker. nemzedék ; tulajdona — az á l d o z a t k é s z -
s é g e teljes bevégzéshez közel álló hernádpetri u j templom 
tanúskodik róla. A mostoha időkben, e pénzüres korban, 
egy ily ujdon-uj templomot létrehozni valóban sok, mond-
hatnám k e t t ő s áldozat. Elismerve a mélt. kegyuraságnak 
a templom fölépítése körüli érdemeit ; el — főt. L u k á c s 
János esperes urnák, mint bizalmi férfiúnak, törhetlen hű-
ségét, szorgalmát, utánlátó munkásságát ; el — a templom-
nélkülöző plébános F r a n c Károly ur hosszas buját : — 
elismerve a szegény munkás nép, a buzgó hivek verejtékes 
iparát segélyező müveletét, el — a megáldatás szertartásait 
végző G a b á n y i Tamás kanonok ur ő nagyságának lélek-
emelő áhítatát , nemkülönben a mai igehirdető, főt. R u b y 
Sebestyén tüzlelkü szónoklatát : emlitetlenül nem hagyhat-
juk tek. A r a n y o s s y n é szül. b. Safran Mária ő mlgának 
nemes tettét is, k i őseitől öröklött buzgalma, vallásos ke-
gyelete nyomán, miként azt a helybeli lelkész úrtól hallot-
tam, becses kézi munkáival az uj templom ékszereit gyara-
pította, oltárteritőket, kar ingeket stb. adományozott. Méltó, 
hogy a helybeli pleb. ur őt, ki ily szép, ily példás, vallásos 
szivén jellemző tetteiben örökíti emlékét— a kegyuraságok-
kal együtt, napi imáiba zárva, az ég áldását ő reá, s az iva-
dékok ivadékaira lekönyörögje. 

Horváth Károly. 

CSIK- SOMLYO, junius hó 1869. A kath. egyháznak 
hivatása a földön a lelkek üdvének munkálása azon eszkö-
zöknek szeretetteljes kiszolgáltatása és alkalmazása által, 
melyeket az emberiség boldogságaért végetlen szeretettel 
lángoló Istenember az ő egyházának kimerithetlen kincstá-
rába letéteményezett ; melyeket az egyház tiszténél fogva 
részint a tényekben mutatkozó vallásos érzelmek fokozá-
sára, melyre szomorú napjainkban oly nagy szükség van — 
az igényekhez képest minden időben bölcsen és szorgalma-
san alkalmazott is. 

E magasztos hivatás, e szent czél lebegett szemei előtt 
az erdélymegyei nagyméltóságú püspök, kegyelmes urunk-
nak, midőn Csik-Székben a parochiák látogatásának fá-
radságos munkájá t magára vállalá. Minden meglátogatott 
parochiában ő excája egyszersmind a bérmálás szentségét 
osztogatá; a bérmáltak száma 2—3 ezer között áll. — Az 
apostoli működést, a canonica visitatiot pünkösd előtti pén-
teken, május 14-én itt helyben a szent Péter Pálról neve-
zett megyetemplomban kezdette meg. Reggeli 9 órakor ol-
vasó misét mondott, azután az üdvszomjas fölavatandóknak 
a bérmálás szentségét osztogatá ki, kikhez a bérmálás 
szentségének czéljáról, szertartásáról, kiszolgáltatási mód-
járól szivet lelket megható beszédet intézett, mit minden 
bérmálási alkalommal tett. S midőn ő excája azon kincsek 
kiszolgáltatásában, melyek az üdv elnyerésére dúsan kama-
toznak, fáradhatlannak mutatkozott : nem feledkezett el az 
iránta gyermeki ragaszkodással viseltető csikszéki híve-

ket anyagi jótéteményekkel is gyámolitani. Tanintézetünk 
iijuságának a majáiisi ártatlan szórakozására 40 frt . o. é. 
méltóztatott adni. 

Május 17-én magas látogatásával Szentlélek megyét 
szerencséltette, melyben az al-csiki hivek buzgalmának fé-
nyes bizonyítványául a bérmálandók száma rendkívül nagy 
volt. E tekintetben különös kiemelést érdemelnek e me-
gyén kívül Nagyboldogasszony és Szentkirály. Május 18-án 
Szeredában, 19-én Mindszenten, — hol egy csengetyü meg-
szerzésére 15 frt . o. é. hagyott, — 20-án Csicsóban, 22-én 
Deinen végezte a látogatást. Ez utóbbi helyon az égettek 
számára 50 frt. o. é. méltóztatott adni. Ugyanezen nap 
délután meglátogatta a Delnéhez tartozó fiókmegyét Pál -
falvát, hol oly lelkesítő, oly szivigbató oktatást intézett a 
hivekhez, hogy a papság és hivők egyaránt könyeztek ! 

Május 23-án Szentmiklós és Szépviz, 25-én Szentmi-
hály, 26-án Rákos lön a püspöki látogatás színhelye. — 
Rákoson az égettek számára 90, Madéfalván ugyanilyenek 
részére 60 frt. o. é. adományozott ő excája, 27-én Somlyón 
ő excája tartotta a szerzetes atyáknál az urnapi ünnepélyes 
körmenetet és sz. misét, mely alkalomra a körülfekvő fa-
lukból is tekintélyes számmal voltak jelen a hivek, 28-án az 
egész tanintézetet megvizsgálta, 30-án Gyimeslok részesül 
a canonica visitatioban, hol ő excellentiája egy gyóntató-
szék fölállítására 20 fr t o. é. hagyott. Ugyan e nap vissza-
jövet Szentmihályon harangot szentelt. 31-én és junius 1-én 
Somlyón tartatott a nagy vegyes gyűlés ő excellentiája el-
nöklete alatt ; első nap a népnevelés, másodikon a helybeli 
tanintézet ügyében. Az ezen gyűlés működését tartalmazó 
jegyzőkönyv — ő excája nyilatkozata szerint — külön ki 
fog adatni. 

Junius 2-án Madaras, 3-án Nagyboldogasszony volt 
szerencsés a főpásztort elfogadni. 4-én Szenttamáson, 5-én 
Szentdomonkoson, 6-án pedig Balánbányán volt, hol ő 
excáját rendkívüli nagy pompával és fénynyel fogadták. 
Elismerés és tisztelet az értelmes bányász közönségnek ! 
8-án a meghatottság szomorú érzetével vettünk bucsut sze-
retett atyánktól a szerzetes a tyák épületében, kik ő excájá-
ért míg szállását itt tartá, annyi áldozatkészséget, annyi 
áldozatot tanúsítottak, hogy nekik nyilvános köszönetet kell 
mondanunk, s kikről ő excája is eltávozása után székhelyé-
ről nagybecsű levelében kedvesen, hálásan emlékezik meg. 
Miután Szentkirályon junius 9-én canonica látogatást tett, 
ezúttal végleg eltávozott körünkből, azon édes, biztató re-
ményt hagyva kebelünkben, hogy nemsokára ismét szeren-
cséltetni fog mindig kedves, mindig becses magas látogatá-
sával. — Midőn ő excájának Csíkban tett canonica visita-
tioiról pár sorban megemlékezünk : csak lelkismeretünk intő 
szózatának engedünk, ha a főpásztor ur által is nyíltan ki-
fejezett elismerést hangoztat juk azon dicséretes munká-ság 
és vallásos buzgalom tekintetéből, melyet a czikszéki egy-
házi és világi hivek ez alkalommal is tanusitottak, s ha a 
nagy katholikus közönség előtt a püspöki látogatás alkal-
mából különösen a ft . kerületi papságnak az őket valóban 
megillető dicséretfüzért tiszteletteljesen á tnyuj t juk ! 

Az eltávozott főpásztorra pedig és apostoli működé-
seire Isten áldását óhajt juk szivünk egész teljéből. Tegyen, 
hasson, gyarapítson odafön az ország szivében szent hitünk 



és önkormányzatunk érdekében, liogy az ö üdvös munkás-
sága, fáradalmai által Erdélymegye a szellemi és anyagi 
jóllétben sikeres előhaladást tehessen ! (E. I. L.) 

Tillier. 

BRÜSSEL. (Vége.) A legisták e tekintetben ugy hi-
vatkoznak a romai jogra, miként az eretnekek szoktak 
hivatkozni a sz. irásra. Innét, a romai jogból meritik ők 
azon elméletet, melylyel manap annyi visszaélés történik 
és mely az erkölcsi személyiséget, a társulati képességet s 
következőleg az egyházat is ugy tekinti mint, mint a mely-
nek a polgári törvény ad léteit s mely ennek kifolyása. De 
a mit a törvény ad, azt vissza is veheti s vissza is veszi 
vagy ugy hogy valamely testület javai t confiscálja életének 
azonban megkegyelmez ; vagy ugy, hogy azt megsemmisíti, 
eltörli, életét veszi el s azután annak vagyonát is, mint 
gazdátlant, lefoglalja. 

Romában az állam adta és ruházta át másra a tulaj-
donjogot, mely ugy tekintetett, mint a mely eredetében a 
népet vagy a caesart illeti. A tulajdonjognak és tulajdonnak 
ily felfogása a romai birodalomnak megalakulásában találja 
magyarázatát . A romai birodalom hódításoknak köszöni 
lételét. A régi népjog szerint pedig a ";meghóditott föld a 
győztesé volt. S minthogy a hadseregek az állam vagy a 
fejedelem nevében tették foglalásaikat, — az állam is volt 
az, mely az elfoglalt földeket, javakat , eredetileg collective 
birtokolta. Időről időre azonban e földek fölosztattak s rész-
letenkint a népnek adattak. Ekk in t az állam azokat a nép-
nek adá ; majd őrökségkép is átszállhattak : de az azok 
fölötti főuralom mégis az államénak tekintetett, mint mely-
től eredetileg származtak, s mely a birtokjog forrásául te-
kintetett. 

Innét vette eredetét a szokás, mely szerint a tulajdon-
jog átruházása az állami hatalom tényeül tekintetett s mely 
ezen átruházások formuláiban is kifejezését nyerte. E for-
mulák sértethetlenek- és mintegy szentoknek tar ta t tak. E 
törvényi formalismus a gyakorlatban sokszor ellentétben 
volt a természeti joggal s igy a jurisprudentiában vi tákra 
s összeütközésekre szolgáltatott alkalmat, melyek követ-
keztében a praetoroknak oly hatalom adatott, melynél fog-
va azok szinte önkényüleg határozhattak s mely hatalom-
nak az elvek és formák hajthatlanságát kelle pótolnia. 

Ebből látható, miként alakult ki a romai jurispruden-
tiában az állam „fő-uralmának" s „eminens tulajdonjogá-
nak" fogalma. A romai törvényekből e fogalmakat sokan 
jogtudósaink közöl is átvették. De bármi természetjogelle-
nesek is legyenek ez elvek, még sem mennek odáig, mint 
modern socialistáink utópiái. A romai jogban a vagyontu-
lajdon s az állami főuralom fogalma két primitiv ténynek 
folyománya : u. m. a hóditásé és az ezt követő fölosztásé. 
Socialistáink ellenben elvont bölcseimi elvekből alkotják 
elméletüket s azt a souverainitás lényeges követelményekint 
állítják elénk. Szerintük ugyanis az állam souverainitása 
egy primitiv szerződés eredménye, mely szerint az egyén 
személyiségét, hatalmát, jogát fölajánlotta s áldozatul adta, 
hogy igy valamennyiek hatalma és joga összesítése által 
egy átalános k ö z a k a r a t létesüljön, mely a legfőbb, 
absolut és korlátlan hatalmat képezze. Ez átalános köz-

akaratot azok személyesitik, k ik a népet képviselik. E 
rendszerben a törvény, miként Rousseau mondja „a k ö z -
a k a r a t n a k levén k i f e j e z é s e " kivétel nélkül forrása 
minden egyes jognak s igy a tulajdonjognak is. S ezen elv-
ből indulva ki, mondhatá Mirabeau a nemzeti gyűlésben, 
hogy „egyedül a polgári törvény constituálja a tulajdon-
jogot." Ezen elv azt foglalja magában, hogy a nép (vagy 
azok, kik nevében szólnak és cselekesznek) mindenkor 
visszaveheti a birtoktulajdont, melyet adott, miután minden 
jogot és igazságot az ő akara ta létesített, alkotott. Magában 
foglalja tehát az államnak állandó és túlnyomó társ-tulaj-
donjogát (copropriété) és kivétel nélkül minden tulajdon 
fölött, mely a nemzeti területen létezik. 

Ebből megérthető, hogy elég ezen elveket gyakorlati-
lag alkalmazni, hogy az egyháznak minden joga egy csa-
pással megsemmisíttessék s hogy annak birtok-tulajdoni 
képességéről s az államtól független tulajdonjogáról többé 
szó sem lehessen. Egyúttal azonban világos az is, hogy a 
családok s egyesek vagyontulajdoni joga is nem kevésbbé 
tétetik kérdésessé mint maga az egyházé. Ezen elmélet 
minden nyilván- és magánjogot veszélyeztet s az usurpátiót 
segíti elő. 

A társadalomnak szintúgy mint az egyháznak érdeke 
kívánja, sürgeti : hogy a tulajdonjog eredetéről s a souve-
rainitásról alkotott eme tanokat egész erővel visszauta-
sítsuk ; hogy e téves rendszer ellen a kinyilatkoztatás által 
fölvilágosított józan ész egész hatalmával küzdjünk. Le kell 
vernünk a romai jog veszélyes formuláinak despotismusát, 
s a socialismusnak még ennél is zsarnokibb despotismusát, 
mely magát mindenkor igazságosnak, mindenkor méltá-
nyosnak ta r t j a s mely magánál fensőbbat el nem ismer. 
Fönn kell tartani a törvényekben és erkölcsökben azon 
elvet, melyet már Cicero iparkodott elismerésre jut ta tni a 
romai jurisprudentiában, hogy t. i. az egyéni tulajdonjog 
természetes, radicalis és absolut jog, mely közvetlenül a 
minden jogok forrásából, az istenségtől származik, s követ-
kezőleg fönnebvaló a nép éhes vágyakodásánál és erőhata-
lom kísérleteinél. Az egyéni tulajdonjog eredetileg függet-
len a polgári törvénytől és közvetlen szükségképeni követ-
kezménye a személyes tevékenységnek, melyet mindenki a 
Teremtőtől kapott ; s azért olyan, mely ily vagy amoly 
alakban — de mindenütt és mindenkor elismertetett és 
szentnek tartatott . 

ROMA. A Romában létező lengyel papok Urunk fel-
támadásáról nevezett congregatioját (Congregatio Resur-
rectionis Domini nostri) olasz lapok után a muszka hirlapok 
is sokfélekép gyanúsítván és megtámadván, Kajsiewitz Je-
romos, nevezett congregátio átalános főnöke a congregatio 
álláspontját a ,Monde'-hoz intézett következő levélben fej-
tegeti : 

Olasz, német, lengyel, orosz sőt még angol hirlapok is 
oly módon nyilatkoztak gyakrabban, ez utóbbi időkben a 
a ,mi Urunk feltámadása congregatiojáról', mely azt ugy-
szólva az egész világ szine előtt egészen más hamis világos-
ságban tünteti fel. Ily körülmények között annak, kire 
a congregatio átalános érdekei megőrzését bizta, nem lehet 
hallgatni. 
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A támadást olasz lapok kezdek, névszerint a ,Diritto', 
melyben Mikoszewski Károly lengyel áldozár, ki magát 
czimzetes kanonoknak s a legutóbbi nemzeti lengyel kor-
mány tagjának i r j a , egy legalább is igen vakmerő-
nek mondható levelet intéz a szentatyához s arról panasz-
kodik, hogy a pápai rendőrség által Romából kiűzetett s 
azzal fenyegetőzik, hogy a majdan szabad Lengyelország 
számolni fog a szentszékkel. Ugyan o levélben a romai curia 
egyik praelatusát és congregátionk tagjait, kik többnyire 
lengyel nemzetiségűek, arról vádolja, hogy kiűzetését ők 
eszközölték volna. Ezen első támadást egymásután mások 
követték, melyek mind ogy forrásból származnak, s melyek-
ben mi hazaárulóknak mondatánk s az mondatik rólunk, 
hogy mi midőn Wladimir nagyherczeg Romában időzött, 
nála személyesen tisztelegtünk és Oroszországnak jó szolgá-
latainkat felajánlottuk volna. 

Ugyanekkor a ,Moskowskic Wedomosti' is közbeszólt 
s csak még inkább tévútra vezette a közvéleményt, midőn 
rólunk akkint nyilatkozott, miszerint : értésére esett, hogy 
mi a lengyel papság ellen, mely a forradalomban résztvett, 
keresztes hadat inditottunk, s hogy a mi befolyásunk kö-
következtében Romából néhány „vörös" áldozár eltávolítta-
tott. Ezért a moszkvai újság némi elismeréssel kiván ne-
künk adózni, hanem mintha csak mi lettünk volna valaha 
a görögök, még is óva int mondván „timeo Danaos et dona 
ferentes" ; és végül a következő ultimátumot intézi hoz-
zánk : Ha e resurrectionisták valóban egyedül az egyház-
nak javát szolgálják, ezt könnyen bebizonyíthatják : csak 
nyilatkozzanak az orosz nyelvnek az egykor lengyel tarto-
mányok liturgiájábai behozatala mellett. 

Ekk in t kétfelöl megtámadtatva s mindkét félnek felelet-
tel tartozók : az egyik és másik félnek is egyszerre a kö-
vetkezkező választ adjuk : 

Először is kijelentjük, hogy mi valóban elleneztük a 
lengyel forradalmat, s annál inkább elleneztük a papságnak 
abbani részvétét s közreműködését. De mi nem vártuk be 
sem az egyiket sem a másikát, hogy csak azután, annak már 
megtörténte után Ítéljük el őket. Mi szóltunk, és szóltunk 
még akkor, midőn hittük, hogy mind a két bajra óvólag, 
elháritólag hathatunk szavunkkal. Ha akkor ez volt állás-
pontunk : senki sem csodálkozhatik raj ta , hogy most is igy 
érzünk s a papságnak bármi összeesküvésben vagy forra-
dalmi törekvésekbeni részvételét határozottan kárhoztatjuk. 
Akár hajlandó ezt hinni a Moszkvai újság, akár nem, mi-
azzal nem sokat törődünk. Az orosz kormány jobban van 
értesülve s bármikép szeretne is bennünket forradalmiak-
kint tekintetni, jól tudja, hogy ez neki soha sem sikerülend. 

Másodszor : daczára ebbeli határozott elveinknek, tá-
vol legyen tőlünk, hogy üldözzük azon paptársainkat, kik 
más véleményben vannak s azt hiszik, hogy máskint kell 
cselekedniök. Ha nem bir juk őket meggyőződésünknek 
megnyerni : nyiltan fogunk ellenök harczolni. A mi Miko-
szewski áldozárt illeti, mi mindig helytelenítettük elveit s 
nyilvános föllépéseit Párisban és Romában, szintúgy mint 
egyebütt, ahol csak vele találkoztunk. A mit a rendőrség 
vele tett, azt önkint tevé s már magában is badarság azt 
akarni elhitetni, mintha a rendőrség valahol személyes 

magánellenszenvok végrehajtójává fogná magát odakölcsö 
nözni. 

Harmadszor : épen mivel ellene vagyunk a papság 
bármi forradalmi törekvésekben vagy összeesküvésekbeni 
részvételének, s egyátalán magának a forradalomnak : nem 
vagyunk s nem is lehetünk barátai az orosz kormánynak, 
moly maga a megtestesült forradalom ; még kevésbbé volt 
pedig akárcsak eszünk ágában is, hogy valamikor szolgá-
latába szegődjünk. A lázadás kitörése előtt, Wielopolski 
őrgróf idejében, behatólag szorgalmaztattunk reá, hogy 
használjuk föl az alkalmat s telepedjünk át Varsóba, 
hol nem ugyan anyagi, de vallási szempontból, meglehe-
tős előnyök helyeztettek nekünk kilátásba. Mi habozás 
nélkül visszautasítottuk a meghívást, miután szinte bi-
zonyosan tudtuk, mi fog következni. A szabály, mely 
bennünket oly biztosan tájékozott, ép az volt, melyet 
Katkow ur a moszkvai újság szerkesztője ellenünkben 
akar érvényesiteni : „Timoo Danaos" stb. A következ-
mények igazolták előrelátásunkat valamint igazolták ama 
szabálynak biztosságát is. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Nothwendigket der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Valóban elszorul a kebel a fájdalom miatt, hogy időnk-
ben sokan még a széptehetségü, a tudomány és irodalom 
elhirhedt szellemei közöl sem fogják föl saját lelkismeretük 
sugallatát, nem bizzák a higgadt, igazsághü ész kalauzáló 
kezére az élet töredékeny sajkáját , hanem fővezérlöjök a 
tetszvágy, a féktelen indulatok, kevély fölfuvalkodottság, 
ingerültség, mely minden harag élesztője. Elvitázhatlan és 
a tapasztalás által bebizonyított tény pedig az, hogy a lel-
kismeret intő szava és az egészséges észnek mellőzésével 
előtérbe lépett kevélység, irigység, mely mindenha forrásul 
szolgál olyan tetteknek, melyek még az előitéletek sötét fel-
lege által boritott pogány nemzetektől sem igen várhatók, 
mit sem épít, semmit sem okul. Tehát a mult tapasztalást, 
a történelmet, mely nyitott könyvként áll előtte, ezen gya-
korlati tudományt, melyet nem csak azért forgat az igaz 
bölcs, hogy tudja csupán, de elmélkedés folytán okulásra is 
hasznát vegye, vagy épenséggel nem tudja a gőgös szenve-
dély, vagy hogy ha tudja is, belőle átkozatos szivromlottsá-
gában okulni nem akar. . . . Már ilyen a földühödött szen-
vedélyhullámok veszélye által vezérelt szóhösökben volna 
aztán az elvek, magasztos eszmék, törvényesség szeretete 
és igazságérzet? Ezek volnának az emberiség jótevőiül és 
igazainak őreiül tekintendők, kik képesek lelkiismeret-
lenségökben az örök igazságot bűnösen elvetni, és bő-
szült indulatukban a csába földi lidérczfény után futva 
a jogos birtokok egyik legidősbjét megrabolni?! Nem, mi 
legalább nem birjuk, nem akarhat juk az ilyen kalandos és 
fölforgató szellemeket, kik mindent összezavaró uj társa-
dalmi (s állami jogot hirdetnek, a rend és igazság védnö-
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keiül tartani ! Igazság, jog és lelkiismeretnek, melyekről 
különösen manap oly nagy mindenfelé a lárma, tán azért, 
mivel mind a háromban kiváltképen szűkölködünk ! ez nem 
szokott természete lenni. Mert ki e hárommal, korunk nagy 
követelményeivel őszintén tart , az a végből veszi kezébe és 
olvasgatja figyelemmel az élet nagy könyvét, a századok 
irányadó tapasztalatait, hogy belőlök helyes és alapos Íté-
letre tegyen szert, hogy azok vezérvilágánál a jogot és igaz-
ságot, mely a jóságos Istennek viszfénye, őszintén keresve 
kereső higgadt értelem mentő és intő szavának annál na-
gyobb hatályt kölcsönözzön. Csak az ősi, megszentelt jo-
gokat, törvényeket koczkáztatni, kétségbe vonni, sőt még 
életjelét megszüntetni, tiporni is kész szándék, melynél a 
meggj őződés a köztetszés és dicsvágy bérébe, mondhatnád 
potomra van beszegődtetve ; melynek czélja s végczélja a 
fönnálló állami és társadalmi rend fölforgatása levén, egye-
dül rombolni, nem épiteni akar , — merit magának a törté-
nelemből teljes eszmezavart, a mely aztán elkerülhetlenül 
maga után vonja a jogi fogalmak megzavarását is ! 

Oly állitások ezek, melyek ellen az elfogult okoskodás 
ugyan kikelhet, de a meg nem vesztegetett tapasztalásra, 
mely mellettök szól, józanul nem hivatkozhatik ! 

Es mégis mily nagy számmal vannak az ezt hinni és 
másokkal elhitetni akaró modern liberálisok, kik e szónak 
„liberális" már-már elvitték tisztességes jelentését, hogy ők 
az igazság iránt tisztelettel, a valódi szabadsághoz becsü-
léssel, a jogok iránt elismerés, annál inkább kimélet- és 
méltánylattal viselkednek, holott a katholikusok jogait, 
birtokait, alapitványait — pedig ezt az igazság, lelkiisme-
ret ! korunk nagy szavai követelik — lépten-nyomon meg-
röviditni segitenek ! 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi irodalmi egylet legújabban a követ-

kező röpiratokat adta k i : „Mi czélja lehet napjainkban egy 
általános köz-zsinatnak?" (11-ik korkérdés.) „A megtért." 
Történeti elbeszélés, irta G y u r i n k a Antal. „A csillagos 
ég" ir ta S á r v á r y Endre. (10- és 11-ik népirat.) 

— Megjelent : „Hitszónoklati kalászok vagyis bibliai, 
történelmi és más erkölcsi példákkal felvilágositott egyházi 
beszédek az év vasárnapjai- és ünnepeire." Közrebocsátá 
S z ő l l ő s y ev. János kalocsa-főegyházmegyeiáldozár. Nagy 
8-ad rét, 26 iv, ára 2 f r t 50 k r . 

— A linczi püspökhez mindenfelől, külföldről is ér-
keznek részvét- és hódolati föliratok ; hazánkból is, egy 
német lap szerint, a nagyváradi és szepesi káptalan fejezte 
ki ekkép tiszteletét az apostoli lelkű főpap iránt. 

— Juniushó 12-én a congregatio által következő köny-
vek igtattak az indexbe: „Die Theologie des Leibnitz, mit 
besonderer Rücksicht auf die kirhlichen Zustände der Ge-
genwart. Erster Theil. D. A. P i c h 1er , München 1869." — 
„Pietro Pomponazzi." Discorso letto nel theatro scientifico 
di Mantova da professore di filosofia, Roberto A r d i g o 
1869. — „Riflessioni sopra la caduta del temporale princi-
pato del rom. pontefice e della corte ecclesiastica di Roma." 

Giov. B. G u a d a g n i n i arciprete. — „La Religion" par 
Yacherot. — „Elementes de Direito ecclesiastico publico e 
particular." Auetora Episcopo Fluminis Januari i (Riv Ja -
nerro) Emmanuele Do Monte Rodrigue* d' Araujo. — 
Ugyanettől: „Compendio de Theologia Moral." — „As Bi-
blias falsificadas" a Christiano Seniore. 

— A szentatya a lengyel tisztelgők előtt a többi közt 
ekkép nyilatkozott : Látjátok, hogy a püspökök egymás után 
eltűnnek : Felinski nincs többé püspöki széken ; Lubienszki, 
Krasinszki, Popiel sem ; Kalinszky pedig Siberiában halt 
meg. Már nem tudom, kinek ir jak. Ah ! fiaim, imádkozzunk 
szegény Lengyelországért ! 

— Hohenlohe bajor miniszter, ki t a franczia sajtó 
„Ministre sacristein"-nek nevez, mint tudva van, néhány 
canonjogi kérdést tűzött ki, melyek iránt a hittani karok-
tól követel tájékozást. „Hiszi-e, mondja erre nézve az ,A. 
Pztung' , hiszi-e Hohenlohe, hogy a bajor kath. nép inkább 
valamely facultás mint a zsinat határozatainak fogja magát 
alávetni ? Nem tudja-e ő herczegsége, hogy a hivő nép ott 
keresi az egyházat, hol Péter utódja van, nem pedig ott, 
hol ő excája vagy a professorale v a n n a k ? " 

— A kinos ut ján meghalt Lubienszky szomorú sorsá-
nak alkalmából a lengyel lapok közlik névjegyzékét azon 
egyháziaknak, kik az 1863-ki forradalom óta a csatatéren 
elhull tanak, vagy halálra Ítéltetvén kivégeztettek, vagy 
deportáltak vagy külföldre menekültek. E szerint 37 áldo-
zár öletett meg a harezban és a katonai törvényszék Ítélete 
következtében. 5 püspök, 3praelatus, 218 áldozár Siberiába 
hurczoltatott vagy a birodalom belsejébe ; 200 egyházi be-
börtönöztetett ; 44-en pedig, hogy az üldöztetést kikerüljék, 
máshová menekültek. Ezen szám egyedül a lengyel király-
ságra vonatkozik, tehát nem foglaltatnak benne azon mar-
tyrok, kik még nagyobb számmal Lithvánia-, Volhynia-, 
Podolia- és Ukraniából valók. 

— A miinsteri „Literarischer Handweiser" szerkesz-
tője a szentatyának 1500 frankot nyújtot t át mint oly ösze-
get, mely tudományos felolvasások alkalmával gyűjtetet t . 
A szentatya válaszából kitűnt, hogy ő a német irodalmat 
nagy figyelemmel kiséri ; fölemiitette a prot. iratokat, me-
lyek a conciliumról kedvezőleg nyilatkoznak ; ellenben saj-
nálatát fejezte ki, hogy kath. papok megfeledkezve állásuk-
ról nyiltan a concilium ellen kelnek ki, ezek nem papok, 
hanem apostaták. 

— Az angol felsőházban az ir egyház tárgyában a 
canterbury-i érsek indítványára azon javaslat fogadtatott 
el, hogy 1871 helyett 1872-ben lépne életbe Gladstone bilije. 

— Amissioi püspökök közül már többen megérkeztek 
Romába ; a chinai és japani főpásztorokat a conciliumra való 
megjelenésben akadályozzák az ottani egyházi állapotok. 

— A linczi püspök a következő tiltakozást n y u j t á b e : 
Eddig benyújtott tiltakozásaimra vonatkozva kinyilatkoz-
koztatom, hogy körlevelemnek, melyben a polgári házasság 
erkölcstelen intézménynek mondatik és igy teljesen egyházi 
dolog körül forog, ügyében a linzi cs. k. tartományi tör-
vényszék illetékességét annál kevesbbé ismerhetem el : 
minthogy a concordaturnnak, mely Isten és lelkismeretem 
előtt még mindig kötelező, 14-ik §-a tisztán kijelöli, mily 
törvényszék előtt felelősek a püspökök. Egyébiránt nem 
csak ezen §, hanem egy pápai rendeletnél fogva sem jelen-
hetem meg önkénytesen a világi törvényszék előtt, de az 
erőszaknak engedni fogok és tiltakozom ellene, a további 
következményekért felelőssé tevén azokat, kik annak hasz-
nálatát elrendelték, valamint azokat is, k ik azt végrehaj t ják . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarntcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 14-én. 4 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A tudományok jellegéről. — Szemel-
vények mélt. Lipovniczky István beigtatási beszédéből. 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A tudományok jellegéről. 
(Folytatás.) 

Az igazság, a fölség minden ragyogványaival 
környezett ezen királynője az észnek, megérdemli, 
hogy az emberi elme minden erejét megfeszítse, mi-
szerint az a leggyönyörűbb, minőt csak alakitani 
képes, idommal ajándékoztassék meg, és igy az, mi 
már magában szép, a legszebben legyen is kifejezve, 
az emberek elé állitva. 

Es a szellemek, melyek az értelmiség örök di-
szére mint égbe meredő ormok magaslanak ki a 
mindennapiság törpesége mellett, törekedtek is a 
föltalált igazságot az őt megillető alakba önteni, s 
ragyogó nyelvet képezvén a c l a s s i c i t á s fényme-
zébe öltözteték azt. 

A gyönyörű nyelvezet, mely az igazság ma-
gasztos eszméit, elveit hordozza, mintegy arany dia-
dalszekere az igazságnak, melyen az győzelmi me-
netét tartja az értelem-és szivnek általa meghódított 
birodalmába. 

Az alak kápráztató csilláma alatt, igen termé-
szetes, a tévely is behízelegheti magát, ha az igaz-
ságot megillető sugáröltönynyel amazt övedzi a té-
vengő vagy tévelybe ejteni törekvő kéz; de ezen 
menthetlen eljárás is tanúskodik arról, mily vonz-
ereje van a classicitásnak s mennyire méltó az, hogy 
hogy a mit megzománczoz, az egyetemi tanulmá-
nyok diszsorozatába igtattassék a fensőbb mivelődés 
tagadhatlan emelésére. 

Egyébiránt a classicumot nem egyedül a csil-
logó, szuztiszta nyelv és kifogástalan alakzat alkotja; 
sőt inkább e szó csak akkor teljhangu és értelmű, 
ha magva az objectiv igazság, mely magában véva 
is mindig classicum. És éppen azért a classicitás 
mérvesszejét nem lehet csak egy irányban vezetni; 

mindenütt megvan az, hol igazság található és annak 
kellő alakja szemlélhető ; s azért a classicitás is, mint 
azt venni és vétetni szeretném, a tudományok minden 
ágát megilletheti a maga nemében. 

A classicitást igy véve annak sem hosszát, sem 
szélességét, sem mélységét számtani mérfokok sze-
rint nem lehet meghatározni, sem más tudományok-
kal! összehasonlitásból származtatni. Mindegyik tu-
dományt önmagában kell tekinteni, a benne rejlő 
igazságokat magukban venni, a nyelvezetet, alakot 
a szerint mérlegelni, és az Ítéletet is mindezek szerint 
kimondani. 

Ekkép a harmatgyöngy alatt meghajló fűszál 
ép oly classicum lehet mint a rengeteg tölgy, mely 
a viharokkal daczol; csak a górcsővön észlelhető 
p*tvány ép ugy mint a naprendszer az ég azúrjában 
lengő myriad csillagokkal; vagy, hogy képlet nél-
kül szóljak : az alphabet, melyet gyermeknyelv 
rebeg el, ép ugy, mint a tudós világ gigásainak leg-
dicsőitettebb művök ; a játszva legörgetett Egyszer-
egy nem különben, mint a lángelmének óriási szü-
leményei, a legbonyolultabb mathematical föladatok 
és azoknak megoldása. 

A mit eddig érintettem, az igaz és szép fogalma 
alá vonható; de van még egy tulajdona a valódi tu-
dománynak, mely annak practicumát képezi, mely 
az elméletet gyakorlatban tünteti föl és igy az esz-
mét testbe öltöztetve nemesen hasznossá is teszi ; ez 
az igazság ás szépség szárnyain hordozott j ó, mit a 
h u m a n i s m u s névvel szabadjon nevezni. 

Minden egyes eszme nemességi oklevele az 
észnek, éltető disze a szivnek. Ha az eszmék és ezek 
rendszeréből szervezett tudományok egyedül önma-
gokért kerestetnek, ápoltatnak: egyes emberek, sőt 
egész társulatok is ugy élvezik azokat, mint a virá-
gok szinpompáját, kellemes, gyönyörködtető illatját. 
Ekkor azonban a tudományok még az elmének, 
ugy szólván, csak fényűzési czikkei, nemesitői az 
érzelemnek, mert non sinunt mores esse feros; de 

4 



« 26 «* 

még távolról sem azon termékeny gyümölcsfák, 
melyek táplálnak egyszerre és üditnek. 

Távol legyen tőlem a tudományokat csak 
anyagi előnyök, mintegy kenyérkereset aknáivá 
tenni, de végtére mégis szükséges, hogy azokban az 
életrevalóság se hiányozzék. A tudományok méltó-
sága, benső értéke csak növekedik az által, ha egy-
szersmind az is bebizonyul, hogy fönségükből ta-
pasztalhatóbb áldás is ömlik az összes emberiségre, 
és igy a mindennapi életre nézve sincs veszve az, mi 
a legnemesb lelkek annyi virrasztásának, fáradalmas 
nyomozásának elég drága árán szereztetik meg. 

De még távolabb van tőlem a j ó e jellegét csak 
az exact vagy empiriai tudományok körére szorí-
tani. Valóban csakhamar meg lehetne futni az isme-
retek pályáját, lia a szőnyegen forgó j ó t csakis a 
tapasztalati elvek szülnék és a humanismus jótéte-
ményeit egyedül ezek árasztanák. Sőt inkább e kel-
léket meg kell osztani minden, tehát azon tudomá-
nyokkal is, melyek a legelvontabb eszmékkel lát-
szanak csak foglalkozni, s melyek oly igen elméle-
tieknek tűnnek föl, mintha az életben alig nyerhet-
nének valaha jótékonyan ható alkalmazást. A hu-
manismus végre is eszmékből fakad, ha látszólag 
közvetlenül nem is, de az eszmék lánczolatából Jü-
emelkedő practicum által közvetve bizonyosan. 

Nem kell minden jót, a humanismus minden 
elemét csak a gépekben, gőzben, villanyban keresni ; 
ezek alkalmazását is eszmék előzték meg, eszmék 
adtak nekik practicus létet, és hasznosságuk mellett 
bámuljuk az elmét, melyben azok megfogamzottak ; és 
igy mindaz, mi az eszmék teremtését, alkotását elő-
segiti, a roppant vivmányok és találmányok dicső-
ségének is részese. 

Mi elvontabb, mi eszméiebb, mint a szorosan 
vett bölcsészet, mely merő fogalmakkal, azok tisz-
tázásával, összefüzésével foglalkozik? Azt vélnéd, 
hogy hatása egyedül az agyra szoritkozik, melyben 
szülemlik, és a koponyán kivül, mely roppant con-
ceptioiban talál élvezetet, gyönyört, másokra semmi 
dúsabb eredmény sem háramlik belőle; merő li-
dércznek mondhatnád, melynek ragyogása pillanat-
nyi, termékenysége pedig semmi. 

De olvastad-e a bölcsészet történelmét? Ha 
igen, akkor tudod, hogy a végokokig bámulandólag 
fölhatolt eszmelánczolaton kivül mily forrongást 
idéztek elö a gondolatok birodalmában a bölcsészeti 
rendszerek, mily csoportozatokat, mily életirányt a 
reális világban. 

Valóban az akadémikusok és peripatetikusok, 

a stoicusok és epicureusok, az idealisták és materia-
listák csak agyrémeket hajhásztak és hajhásznak-e, 
vagy az életben is mutatnak érvényt? A minő a 
dogmák katechismusa, olyan a moral ; a minő a 
theoria, olyan a szerinte képzett élet, és nincs eszme, 
mely bizonyos körülmények közt az életben nem 
alkalmaztathatnék, és ha alkalmaztatott, jó vagy 
rosz eredményt nem idézhetne elő. 

Az ész és sziv között titokteljes az összeköttetés, 
és a mily igaz. hogy „nihil est in voluntate, quod 
prius non fuit in intellectu", oly bizonyos az is, 
hogy a mint az eszme megfogamzott az észben, a 
szivben is fölébred és megfelel neki egy ujabb érze-
lem, mely kielégittetését, tehát az életbeni valósitta-
tását sürgeti. 

Csalatkozik, ki hiszi, hogy az elvont eszmék 
fölállítása csak meddő játéka lehet az észnek ! Ki a 
tüzet nézi csak vagy vele játszadozik : érzi annak 
hevét, látja csillámát, bizonyos hatása alól ki nem 
vonhatja magát és csak kis vigyázatlanság kell, 
hogy valóban égető sebet ejtsen a csillámló sziporka. 
Minden eszme szikra, minden sziv gyúlékony tüz-
anyag, melybe amaz rejtélyes uton jut és könnyen 
lángba borítja, mely világit vagy pusztit benső ter-
mészete szerint. 

Mindennek, a jónak szintúgy mint a rosznak 
megvan a maga bölcsészete, megvan logicája; esz-
méknek köszöni az emberiség a jót, mely boldogitja; 
azoknak tulajdonithatja a roszat is, mely az örvény-
be sodorja; honfiúi önföláldozás ép ugy az eszme 
szüleménye mint a hazaárulás ; a békét árasztó legi-
timitás szintúgy mikép a vérengző forradalom és 
dulakodó lázadás. Mindez a velő titkos műhelyében 
fordul meg, mielőtt a szenvedély csatlakoznék hozzá; 
eszme volt, mielőtt áldott vagy vert volna vele a 
sors keze. Ne vesd meg tehát,, ne kicsinyeld a böl-
cseletet, az eszmét; az életiránynak is édes ke-
serű forrása az, jólétet vagy romlást meríthetsz 
belőle ! 

Mi eszméiebb, mi inkább elméleti mint a jog? 
és mégis minek van humánusabb befolyása a reális 
életre, mint ezen eszméi hatalomnak? 

A társadalmi életre megvan az emberben az 
ösztön; arra kényszeríti őt az élvvágy, arra ezernyi 
szükségleteinek kielégitése, bajainak enyhitése vagy 
orvoslása. De nem volna-e csillapithatlan ezen ösz-
tön, kielégíthet len ezen vágy, nem maradna-e fede-
zetlen a szükséglet, gyógyithatlan a baj, ha a jog 
nem terjesztené ki mindezekre védő, óvó szárnyait? 
Igen a jog, mely mig korlátozni kénytelen az indi-



vidualis szabadságot, éppen ezáltal biztosítja a tár-
sadalom elenyészthetlen szabadságát. 

Mi volna az emberiség a jogeszme uralma nél-
kül ? Kit nem lepett volna még meg a hangyasereg 
ösztönszerű működése, mely szerint mindegyik viszi, 
parányi testénél sokkal nagyobb terjü zsákmányát, 
de keresztül kasul rohan vele hangyatársain, mitsem 
törődve velők, egyedüli törekvése levén saját raga-
dományát biztositani ; ez nyújthatná kicsinyben talán 
némi képét az emberiségnek, ha ösztöneit a jogeszme 
nem szabályozná és nem vonna korlátot az ön- és 
közérdek közt. 

A jogeszme az, melynek valósitásában folyt le 
az emberiség életének legnagyobb része; ez hevité a 
legnemesb kebleket, ez uralkodott a legkitűnőbb 
elmék fölött; ezért folyt annyi vér, mely elözönöl-
hetné az egész világot; ezért vivatott annyi csata, 
hogy a világból száműzve látszott lenni a béke nem-
tője. Nyelv és szin, éghajlat és kedély az emberi-
ségnél itt nem ismert különbséget, a jogot mindenki 
érezte, szükségességét mindenki fölismerte, vitatta; 
azt valósitani, kincseinek, életének, mindennek, mi 
előtte kedves, hősies föláldozásával érvényesíteni és 
ekkép jólétét megalapítani, biztositani törekedett. 

Elet, vagyon, szabadság és ezek élvezhetése 
teszik lételemeit a polgári társadalomnak, melynek 
kezeskedni kell mindezek biztosságáról ; de hasztalan 
erőlködnék e legdrágább kincsek megóvásában, ha 
a jog nem villogtatná cherub gyanánt lángpallosát 
fölöttük, tiszteletet parancsolva irántuk és fenyegetve 
azokat, kik vakmerő kezeiket azok szentélyének 
akár lebontására akár megfertőzésére emelni elég 
lelketlenek volnának. 

Mi sem boszulja meg magát oly rémitőleg az 
emberiségen, mint ha magát a jogeszme uralma alól 
kivonja és csak ösztönének akar hódolni, melynek 
egyik legbiztosb féke a jog és annak hű tisztelete. 
Részvét, rokonszenv, vérség és barátság, bár mily 
szentek legyenek, mind nem elegendő az emberiség 
emiitett javainak megőrzésére, megmentésére; a jog 
az, mi mindezeknek őrét képezi vagy megtorlóját 
szüli. 

Nem a humanismus teremtette a jogot, hanem 
a természeti jogok eredményezték a humanismust, 
és a positiv jogok, melyek amazokon emelkedhetnek 
csak tartósan, szintannyi tényezői a humanismusnak, 
mely mesterkélt és dülékeny, mihelyt anyját a ter-
mészeti jogokat megtagadja. 

A humanismusnak nem lehet csak kegyeleten, 
csak érzelmeken nyugodni ; ingatag talaj ez, hul-

lámzó tenger, saharai homoközön, melyet mig a 
szélvész egyfelől elsöpör, másutt föltornyosit, de 
sokszor egész caravanokat temet el. Elveken, rendit-
hetlen elveken is kell nyugodnia a valódi huma-
nismusnak, melyeket nem ingathat meg minden 
ellenkező érzékenykedés, mellőzött önérdek, kicsiny-
kedő ambitio ; ily paizs pedig a kimondott, körvo-
nalozott jog, mely látszassék bár mily ridegnek, a 
humanismus pedig tűnjék föl bármennyire csak mint 
a sziv szüleménye, mégis általános érvényt neki az 
emberi tényezők közt a jog szerezhet, a jog bizto-
sithat leginkább. 

A jog tehát e szempontból véve szülője a hu-
manismusnak, s mint ilyen ép oly természetes hu 
őre, védője is ; pedig csak eszme, melyhez érzékeink 
hatalma nem közeledhetik ; de áldásos eredményei 
hirdetik annak fönségét, biztosítják számára a tisz-
teletet, melylyel neki az emberiség adózik, és igy 
méltó, hogy ezen jellegénél fogva is az egyetem; 

tudományok közt oly polczot foglaljon el, minő a 
humanismust megilleti a társadalomnak általa ren-
dezett körében. 

Van azonban humanismus, mely forrásául in-
kább az érzelmet, a szivet tiszteli, habár a jogesz-
mét sem nélkülözheti, mint emez nem a kebel érze-
ményeit. Ezen humanismus kellő kifejezést az orvosi 
tudományokban, kezelésben lel; részvéten, rokon-
szenven és azon jogon alapul, mely szerint mindenki 
igényelheti, hogy szenvedő állapotjában kimélet és 
segély környezze. 

Baj és szenvedés az orvosi tudományok lét-
eleme; éltetőjök a leglekötelezőbb vágy enyhíteni a 
bajokon, lehetőleg megszüntetni a fájdalmakat, me-
lyek nemünket gyötrik, földi létünket legérzéke-
nyebben keseritik. 

Az orvos a fájdalomnak embere; de habár min-
dig sóhaj, folytonos szenvedés, szakadatlanul gyötre-
lem közt jár is ; és az ember előtt közönyössé válik, 
a mivel szüntelenül foglalkozik : az orvos mégis 
sohasem szok hatja meg ezen állapotot ugy, hogy 
elfásult szivvel közeledhetnék azokhoz, kik segélyét 
kérik ki ; mert ha a betegség megszokott is, de a 
környezet, a helyzet, melyben a sínylődő és hozzá-
tartozói vannak, mindig uj és uj alakban tűnik föl 
előtte, mely kedélyére, szivére hat, fokozza részvétét, 
emeli rokonszenvét, és mintegy nemesen tépelődővé, 
aggályossá teszi, mint segithetne legbiztosabban, 
leggyorsabban a szegény szenvedőn. 

Senki sem látja át jobban, mi a homo de humo 
és mi a humánum, mint az orvos; és éppen azért a 
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huma I lit ás is az emberi tudományok közt legérez-
hetó'bben az orvosiakban mutatkozik, melyeknek 
föladata, czélja a törékeny emberi szervezetet, mely 
milliónyi részecskéinél fogva is oly könnyen sokféle 
zavarnak van kitéve, összetartani, működésében se-
giteni, vagy ba megrendittetett, functioira ismét 
képesíteni. Egy szava, egy érintése az orvosnak 
balzsamkint hull a szenvedő kinjaira és rendelvé-
nyeinek minden betűje oly talismant rejtő hierogly-
phicus jel gyanánt ötlik föl, melynek jelentőségéhez 
csak a szenvedő bizalma birja a kulcsot, és egész 
teljében csak ő fogja föl, mert létével vagy jólétével 
van közvetlen kapcsolatban. 

A humanismus a szenvedés enyhítésének terén 
arathat legtöbb diadalt, mert a szenvedés mindenki-
vel közös ; annak enyhítése mindenkinek forró óhaj-
tása; miből egyszersmind kitűnik az orvosi tudomá-
nyok szükségessége, de a magaslat is, melyre azokat 
helyezni kell, különösen a humanismus szempontjából 
is a fensöbb tanintézeteknél, melyek egyetemi czim-
mel ékeskednek. Az ezeket nélkülöző egyetemfélét 
pyramisnak mondhatnám, melyről hiányzik a részvét 
koszorúja, a rokonszenv folyondára, melyet az orvosi 
tudományok fonnának körülötte. 1—k. 

(Vége köv.) 

S z e m e l v é n y e k mólt. L i p o v n i c z k y István püspök 
ur beigtatási beszédéből. 

L a u d e t u r J e s u s C h r i s t u s ! 
Moerebat cor, tristemque ob animum vox faueibus 

haesit, et lacrimae velut totidem filialis pietatis gemmae in 
maxillis erant vestris, dum de recessu optimi, hoc nomine 
sane dignissimi Patris certiores facti estis ; — et nec mirum, 
— quem enim in Solio episcopali tanto temporis spatio vo-
bis praesidentem tenerrime diligebatis, quo ceu Duce, ot 
antesignano stadii vestri, atque sacerdotalis probitatis exem-
plari gloriabaminor, in cuius eximiarum virtutum fulgorem 
oculos, mentemque vestram cum stupore defixam tenebatis, 
quem non solum qua Ducem spirituálém, sed qua veri no-
minis Patrem coelitus vobis datum fueratis reveriti, et sub 
cujus protectionis umbra requiescere dulce adeo evenit vo-
bis, ut, si fieri potuisset, eiusdem apud vos commorationem 
in innumerabilium, ut ita dicam, annorum tractum protelari 
exoptassetis ; — ab hocce tarn ardenter amato Antistite re-
pente divelli, hunc de sinu vestro eripi, et praesentiae eiusdem 
subire jacturam, non potuit non vobis summe grave atque 
dolorosum accidere. 

Nec impedio, quominus fama rem hanc divulgans non 
solum per oras Patriae nostrae, sed exteras quoque per Re-
giones circumferatur ; praebebit etenim publicum testimo-
nium desuper, quantopore Catliolicus Regni Hungáriáé Cle-
rus Praesules suos venerari, diligereque soleat, et quam te-
nax existât vinculum illud mutuum, quo Praesul et Clerus 

sibi invicem adhaerent, quando idipsum non aliter, nisi dura 
imperante necessitate fuorat solubile ; moerorem itaque ve-
strum laude dignum existimo. 

Sed vero, quum vices sortis humanae gubernans aeterni 
Numinis Providentia aliter disposuerit, quum non minus 
summus terrae Princeps, quam supremus quoque orbis ca-
tbolici antistes Pontifex maximus recognoverit, necessum 
esse, ut praehonoratus, qui ante me immediatus erat vester 
Praesul, morbo ac senio eiusdem postulante, in quietis ple-
nariae asylum transeat : idcirco agite, quod Sacerdotes agere 
convenit, et doloris acorem, totamque quam conceperatis tri-
stitiam, voluntati Divinae vobis jam patenter manifestae, in 
sacrificium devovete : — et quia coecum rigidi Fa t i impetum 
nullibi regnare creditis, agnoscite, me quoque nutu eiusdem 
adorandae Providentiae supernae ad vos missum, hodierna 
die ideo conspectui vestro praesentari, ut vinculum, quo 
praelaudatus Antecessor meus erga vos ligatus erat Aposto-
lica Dispensatione resolutum esse cementes, illud ipsum nunc 
mecum, ceu novo vestro Praesule ineatis. 

Ecquidem probe novi, me Antecessori meo, viro vere 
Excellentissimo, quia virtutibus et meritis peramplis praecel-
lenti, nuspiam posse comparari, siquidem vilitatis meae con-
scius, hoc in obtutu longe me ab eo distare porsentiscam ; 
attamen dicere nil vereor : Sincerum esse Studium meae 
erga vos benevolentiae, flagransque desiderium meis inhae-
rere praecordiis ita inter vos versandi, ita habenas regiminis 
sacri, quod hodie capesso, manutenendi, ut vulnus illud 
acerbans , quo per spontaneam valedictionem prioris 
Praesulis animi vestri sauciati sunt etiamsi penitus sanare 
nequivero, lenire tamen aliquatenus, mitiusque efficere mihi 
succédât. 

Atque sic nisi, hac pracmissa intentione mea, hoc in-
fucato praevigente proposito, quod preambulis primae meae 
allocutionis verbis patule inserui, iustum et congruum esse ar-
bitror, ut documentum Regiae nominationis, nec non Pontifi-
ciae adprobationis, Vobis praesentibus, totum Clerum Dioece-
sanum repraesentantibus promulgetur, cuius tenorem attenta, 
quaeso, mente ac obsequentibus auribus excipite. (His lectis) 

Venerabiles Fratres, Filii in Christo dilectissimi ! 
Legitimus meus ad vos adventus jam vobis sat supsr-

que innotuit; — non intravi furtive, et incompetenter ad 
ovile hoc sacrum, cui qua Pastor supremus praeficior, sed 
intravi per ostium, quod ab invisibili Pastore Jesu Christo 
constitutum est. 

„Qui Episcopatum desiderat bonum opus desiderat" 
inquit proprio sangvine purpuratus gentium Apostolus ; si 
tamen dotes librentur ac proprietates, quas in literis suis, ad 
socios Antistites Timotheum Titumque directis, in homine 
Dei exigit, profecto opus hoc bonum, ceu gravissimum iin-
minet onus. 

Exuite enim Venerabiles Fratres et Filii dilectissimi ! 
exuite Antistitem eo, quo pietas fidelium, aut prineipum 
munificentia eundem circumdabat splendore, intueamini 
eum in ea quae eidem a Christo et Apostolis signata est condi-
tione, et videbitis eum virum esse dolorum, sollicitudinis 
quotidie instantis, et liominem, qui vigilat, quasi rationem 
redditurus pro animabus sibi concreditis ! videbitis virum, 
qui veritatis causa ut plurimum odio habetur, fungitur enim 
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in nomine Ejus, qui hanc suorum, praecipue Apostolorum 
sortem fore praevie annunciavit dicendo : — „si me persecuti 
fuerunt, et vos persequentur, oderunt enim me gratis — 
contemplabimini virum, oui non licet erubescere evangélium, 
et cui vae ingeminatur, nisi evangelisaverit opportune, ar-
guendo, increpando, obsecrando ; virum, qui exemplum ju-
betur esse omnium vir tutum, quarum Studium dum certa-
mine venit acerrimo, malcsanorum otioseque stantium ne-
quam subintrando oculos, r identur ipsae, nihilique pendun-
tur . — An bonum hoc opus desiderari potest penes tan tum 
onus? — Opus illud, cuius honores sanciissimi fugerunt 
viri ; — opus in quo perficiendo tot sanctorum fusus est 
sangvis Mar tyrum, tot Confessorum probata fides, tot Do-
ctorum consumtae vires, et in quo tanti desudarunt viri, an 
integri tate vitae, vel doctrinae sublimitate praecellentiores, 
quis determinare quiret ? 

Horum ante se habere vitam, metiri labores, mirar i 
virtutes, stupere animi fortitudinem, zelum nosse ardentem, 
quo impendi et superimpendi paratos se exhibuerunt propter 
suorum salutem ; haec scivisse, scire ea cum certitudine, et 
sibi hanc esse calcandam viam, haec terenda vestigia, nisi 
servus inutilis, et sal infatuatum dici velit, numquid episco-
patum ceu bonum opus desiderabit adhuc, qui t an tae celsi-
tudinis fastigium, tantorumque laborum mult imodam varie-
tatem vel caligantibus lustraveri t oculis ? 

Ego saltim non possum abscondere timorem ac formi-
dinem meam, dum id, quomodo sarcinam me gravantem 
portare vali turus sim, intra me examino, neque scirem ani-
mum meum in meliorom erigere spem, nisi Vos venerabiles 
Fra t res , et Filii dilectissimi, vestra mihi hodie praesentia, 
vestraque festiva frequentia occurreretis. 

Dum quippe vos in militante Dei Ecclesia, tamquam 
Castrorum aciem ordinatam conspicio in diversis locatos 
Officiorum gradibus, unius tamen sacri status identitate 
adunatos, adverto simul id vobis quibuslibet vi vocationis, 
qua vocati estis a Domino, obligationis incumbere, ut pro 
suo quisque modulo, ad munus meum episcopale facilitan-
dum conferatis. I ta est ; non humano estis vos calculo, sed 
coelesti electione destinati, ut non minus communiter sumpti 
omnes, quam singilative consistentes, quivis operam collo-
cetis, quatenus onus officii cpiscopalis a me susceptum levius 
ac tolarabilius efficiatur. 

Dum vos omnes, ceu unius sacri s tatus membra in 
communi considero, dicere ausim : felix faustumve fore re-
gimen Dioeceseos huius, cui praeesse incipio, si triplex a 
Vobis obsequium impetrare valuero : — 1. ingenuam pieta-
tem, sollicitam pro me ; — promptam obedientiam, disposi-
t i o n s eas, quae ad sphaeram Regiminis sacri spectant, 
libenter excipientem a me; denique 4 veram fiduciam, vos-
met alacri vigore manuducenteaa ad me. 

Ezeknek mint átalános kötelmeknek kifejtése után 
ekkép folytatja : 

Venerabiles F r a t r e s , dilectissimi in Christo Fi l i i ! 
Hucdum vos, ceu exercitum spiritualium castrorum Dei uni-
versaliter consideratum provocabam, ut per vestram pie-
tatem pro me, vestram obedientiam erga me, et vestram 
fiduciam in me onus illud, quod sub eximio fulgore solii 
episcopalis delitescit, alleviare contendatis ; — convenit 

jam, ut vos, quasi in distinctas cohortes distributos al loquar , 
et quid distinctim a quibuslibet operiar, clare edicam. 

Ad Vos ante omnia dir igi tur ser mo meus specialis, ad 
Chorum vestruin converto oculos meos venerabiles F ra t res , 
gloriosum Ecclesiae meae Capitulum ! cuius quot membra, 
tot sunt ornamenta, et omne charum caput columna est et 
firmamentum, sine exemplo e variis lecti Dioecesium speci-
minibus, sapientia quoque et pietas vestra electa nosci tur . 
— Fra t res ! Vos mihi saneta mater Ecclesia consti tuerai 
consiliarios, adjutores, et socios ; reserate mihi, quaeso ar-
cana exparientiae et scientiae vestrae, adferte juvamen, et 
sociam mihi ne more mini jüngere operam. 

Nolo meminisse, quam egregium sit spectaculum Deo 
et Angelis ejus, mundo et qui habi tant in eo dum Episcopum 
cernunt, velut Caput arete junetum Canonicorum suorum 
Corpori, reciprocam sie sibi commodare vitam, mutuumque 
alere robur ; svave hoc est jueundumque oculis, et pignus 
vices alternantis aestimii, diseiplinae bone subacti animi ; — 
hanc tamen animorum consensionem plus oro urgeoque ob 
utilitatem, quae ex hinc in Dioecesim redundat et sanetam 
Ecclesiam Matrem. 

Nemo sibi sufficit, minime omnium is, quem custodias 
oportet agerc Domini, excubare in muris Sion, hostem j a m 
eminus detegere, propius vero accedentem propellere, ne Do-
mini profanctur templum. Ut indigentiae huic omnibus 
propriae, Antistitis vero muneri quasi calcaneo adstr ictae 
succurreretur, datum est Presbyteris, ut adessent Antis t i t i 
suo, adessent consilio expetito, consilio in veritate, in justi-
tia et judicio. 

D a r e hoc nostis, sed et vos dare velle, dubito nullus. 
— Jura , vetustate seculorum sacrata convellere, proprium 
est temporibus, quae vel ob hoc anxii v iv imus ; scindere 
animos, dissidia seminare, dividere et sic vincere, tesserae 
instar celebratur in diro corum consortio, qui jac ta contur-
bare fundamenta, totum quod consistit sternere, intensis ni-
tun tur vir ibus. 

In novercis hisce a d j u n c t s , cum vincula rumpun-
tur, fraenaque saevis l axantur manibus, nobis, qui in unum 
coadunati corpus Christo capiti jungimur , exemplum sta-
tuendum est, quo cunctis nos intuentibus constet, nos mini-
stros illius esse Ecclesiae, quae dum peccatorum solvit vin-
cula, ju r ium ultro constringit ligamen, et suorum non pat i tur 
divisos esse animos. 

Novi titulum, mitrae summi sacerdotis incriptum, un-
de manant ju ra , unde mea prosiliunt officia; — sed nec 
vestra me fugiunt Venerabiles F ra t r e s ! sive j u r a quibus 
gaudetis, sive obligationes quibus obstricti. estis ; absit vel 
digito ea tangere velle, sed sapientiae vestrae abundantio-
rem requiram usuraru. 

Profundi aestimii, quo in illustrem vestrum chorum 
peramanter ducor, illustrius, ut arbi t ror , v ixqueo ministra-
re documentum, quam si radios egregiae mentis vestrae in 
me, veluti centrum susceptos, solis adinstar a summo us-
que ad summum per Dioecesim fudero assiduus. — Felicem 
me, si fides et scientia, quae junc ta apud vos procedunt ma-
nu, solio îneo quasi alligata non me deserent, non me dere-
linquent, sed potius iis nixus, praecapta annunciabo, vestris 
jam firmata verbis, vesíris decorata doctrinis. 



Videte Frat res ! quanta mihi sit fiducia in vobis, 
quamve ardentem in vos habeam charitatem ! Aemulor enim 
vos desponsare mihi, castam disciplinam vestram ubique 
sequi intendens; — adeste igitur mihi quaeso, ut et Deus 
pacis et unitatis adsit omnibus vobis ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. (Vége.) Ezek után szükséges-e még kijelen-

tenünk, hogy Wladimir herczegnél, ennek Romában időzése 
alatt, közölünk nála senki senkit sem látott '? Kijelentjük, 
hogy ez merő koholmány. 

Végre fölhasználjuk ez alkalmat, hogy elleneinknek 
egészen és tisztán kimondjuk, a mit gondolunk. 

Az egyikeknek, a politika által tévútra ragadott 
áldozár testvéreinknek, k ik arról vádolnak, hogy nem 
szeretjük hazánkat, azt mondjuk : nem az szereti hazá-
ját , ki azt veszélyekbe dönti. — Bizonyos, hogy jo-
ga van arra, hogy éljen s szüksége arra, hogy boldogabb 
legyen ; de ha azt akar já tok, hogy az egykor ismét azon 
helyzetbe jusson, melyben külsőleg is boldognak szemlél-
hessük : munkálkodjatok azon bensőleg, Isten előtt, olyanná 
váljék, hogy e sorsra érdemessé legyen. „Keressétek min-
denek előtt Isten országát s az ő igazságát s a többi hozzá-
adatik nektek." Urunk nem mondotta, s mi az ő tanítvá-
nyai sem mondók soha, hogy ezen „többiről" vagyis a haza 
jólléte- s boldogságáról le kelljen mondani; de helyezzük a 
dolgokat a magok sorrendébe, mit ti fájdalom nem tesztek; 
s vár juk be, mig az fölülről megadatik nekünk, — s ne 
kezdjünk nap-napra u j hasztalan és szerencsétlen kisérle-
teket, hogy azt önmagunk kierőszakoljuk. 

A többieknek, elleneinknek, kik lelkünk- s testünknek 
halált esküdtek, mindenekelőtt eme szükséges pár szavat 
mondjuk : Isten bocsásson meg nektek s világosítson föl 
benneteket ! Azonban nem tudjátok mit tevők vagytok, mi-
dőn az élő igaz Isten szolgáinak azt ajánljátok, hogy le-
gyenek politikátok eszközeivé. Nem tudjátok-e, hogy mi 
rosszalunk minden conspiratiot s azon papok eljárását, k ik 
abban résztvesznek ? S meggondoltátok-e. hogy azon csele-
kedet, melyre fölhíttok, egyike volna a legbünösebb conspi-
ra t ioknak? Azt akarjátok, hogy segéljünk benneteket az 
orosz nyelvet meghonositani Lengyelország tartományaiban 
az isteni szolgálattétellel. Nem tudjátok-e, hogy küldeté-
sünk hirdetni az evangéliumot m i n d e n n y e l v e n nem 
pedig az, hogy azok bármelyikét is elnyomjuk, elpusz-
t í t suk? Hogy parancsolatot kaptunk arra, miszerint m i n -
d e n n é p e t szentségre neveljünk, nem pedig arra, hogy 
azok bármelyikét kiirtsuk ? S mi több, még azt kívánjátok, 
hogy saját nyelvünk- és nemzetiségünket irtsuk, pusztítsuk ? 
Valóban nem tudjátok mit beszéltek s mit cselekesztek. 
Tanuljátok meg, hogy isteni parancs, szeretni a tyáinkat s 
anyáinkat, s hogy e parancs a hazaszeretetet kiválólag 
foglalja magában ; tanuljátok meg, hogy az áldozár nincs 
kivéve e parancs alól, sőt ellenkezőleg ebben is példával 
kell elővilágitania ; s tudjátok meg tehát, hogy congrega-
tionk lengyel tagjai szeretik hazájokat, Lengyelországot. 

Mint szerzetesek csak annál hőbben szeretik, mert Istenben 
s Istenért szeretik ; s ha megtanultak megbocsátani hazájok 
ellenségeinek : nem tanulták meg azt, hogy velők hazájok 
vesztére conspiráljanak. Ellenkezőleg ép azt tanulták meg, 
hogy minél buzgóbban védelmére keljenek mindannak, a 
mi legszentebbel s legbecsesebbel bir : megvédeni benne 
Istent és Jézus Krisztust, ellenségei mindennemű össze-
esküvései ellenében !" 

VEVEY-böl a következőket i r ják a „Bien-public"-nak: 
Krisztus valóságos jelenlétének hite az oltári szentségben 
egyike azon hitágazatoknak, mely kiváltkép felingerii a 
protestánsokat és szabadgondolkozókat; s azért nem múlik 
el év, melyben egy vagy más helyütt kivált az nrnapja a 
türelmetlenség valamely rendszabályát fel ne idézné. Még 
a legkatholikusabb kantonokban is fordulnak elő ily példák. 
Például három vagy négy év előtt a freiburgi tanács a há-
zaknak zöldágakkaii díszítését akar ta betiltani : tilalmát 
azon nevetséges okkal támogatván, hogy ez által az erdők 
károsittatnak. A népnek magatartása azonban a hatóságot 
e rendeletének visszavételére kényszeritette. Aunál gyak-
rabban fordulnak elő ily faggatások oly kantonokban, hol 
a protestánsok vannak többségben. Mult évben a berni jura , 
ez idén a geníi kanton Chêne-Bourg helysége, volt színhelye 
az ily liberális hőstetteknek. Azon örv alatt, hogy az u j 
genfi törvény az űrnapját nem ismeri el ünnepül, s hogy a 
processio akadályozza a forgalmi közlekedést, emiitett köz-
ség polgármestere, bizonyos Peillonex nevü ember, a körme-
netnek a templombóli kiindulását megtiltotta. De a közfel-
háborodás oly általános volt s oly erélyes tiltakozások nyúj-
tottak be e miatt a kanton-tanácshoz, hogy ez tanácsosnak 
látta a tulbuzgó maire rendeletét felfüggeszteni. Erre a ma-
gát sértve érző polgármester az oltároknak az utczákoni 
fölállítását akar ta akadályozni, de ebben is kudarczot val-
lott ; és hála a községtanács faggatásainak a körmenet oly 
ünnepélyesen tartatott meg, milyenre régóta nem emlékeznek. 
Az ily dolgok csak annál inkább felkeltik a vallásos buzgal-
mat és azon eredményök van, hogy a lanyhákat is fel-
rázzák. 

Magában Genfben a szentegyházon kivüli körmenetek 
tiltvák, egy régi franczia rendelet értelmében, mely a kör-
meneteket a vegyeslakosságu utczákban meg nem engedi. 
Mult évben ugyan megszavaztak egy u. n. teljes vallás-
egyenlöségi törvényt, melynek erejében ennek meg kellene 
engedve lennie : de ugy látszik, hogy e törvénynek nem az 
volt a czélja, hogy a katholikusok hátrányára fenálló sza-
bályokat szüntesse meg. Minden egyéb, bármely társulat, 
protestánsok, énektársulatok, szabadkőmivesek stb. szaba-
don rendelkezhetnek Genf utczáival s akadály nélkül ren-
dezhetnek bennök ünnepélyes diszmeneteket ; — csak a ka-
tholikusoknak nincs erre joguk. Mikint a mult években, 
ugy ez idén is a katholikusoknál az urnapi menetet a gyer-
mekek első áldozásának megható szertartása pótolta. 

Wallis kanton nagy tanácsa, mely épen tavaszi ta-
nácskozásaira Sionban egybegyűlve volt, testületileg részt 
vett az urnapi szentmeneten. A hatóság ily megható nyilt 
hitvallása fölött még a radikális szabadgondolkozó „Confé-
déré du Valais" hírlap is megindult és a közönség másnap 
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csodálkozva olvashatta hasábjain e következő nyilatko-
zatot : bármi távol legyünk is az ultramontán tendentiáktól, 
mégis szívesen lát juk a kanfoni legfőbb testületet résztvenni 
az ünnepeken s a lelki igényekre emlékeztető szertartásnál 
jelenléte által is nyilvánítani azt, mennyire szüksége van 
társadalmunknak arra, hogy koronkint e földtől az ég felé 
felemelje tekintetét, szivét. Nem képzelhető szebb, költőibb 
látvány, mint milyet e szertartás, kantonunk főhelyén, elő-
tüntetett. Az ablakok zöld ágakkal diszitve, az utczák vi-
rágokkal behintve. A katholicismusnak egyik sajátsága, 
hogy a lélekre s egyúttal az érzékekre is tud hatni. 

Luzernben is testületileg részt vett a hatóság a kath. 
ünnepélyen, hogy feledésbe meritsen egy régi szokást, mely 
megérdemli, hogy elmondassék. Luzern egykor a középkor 
régi századaiban csaknem végkép elpusztíttatván a tűzvész 
által : a város fogadást tőn, hogy minden évben küldötteket 
meneszt az apostolok sírjához. Utóbb a protestanticus za-
varok e fogadalom beválthatását akadályozván, a szentszék 
azt egy körmenettel cserélte fel, mely napjainkig megtarta-
tott a város körül. Ez évben legelőször elhatározta az állam-
tanács, hogy nem fog résztvenni a körmenetben, indokul 
az hozatván fel, hogy az állam, mely minden cultus iránt 
közönyös, hivatalosan nem vehet részt egyik vallásban sem. 
Az indokot az összes liberális sajtó igen helyesnek találta. 
De a nép máskint itélt s érzelmeit oly erélyesen nyilatkoz-
tatá, hogy az államtanács feledvén vallásközönyös határo-
zatát abban állapodott meg, miszerint cserében a szokásos 
körmenet helyett az urnapi szent menetben fog résztvenni. 

Mialatt a katholikusok szemeiket Romára s püspö-
keikre függesztve imádkoznak s feszülten vár ják a jövő 
zsinat felvilágosításait : a reformátio kebelében folyvást nö-
vekszik az elválás és rationalismus áradata. Buisson a 
neuchâteli akadémia tanára s a párisi egyetem tagja a még 
hivő protestantismus ellen intézi támadásait, tagadván a 
szentírás tekintélyét és Krisztus istenségét. A szabad egy-
ház oly programmját állítja fel, mely nem lenne egyéb a 
hitetlenek nagy társulatánál mindazok ellenébe, kik még 
hisznek, bármi csekély legyen is a hittöredék, melyet meg-
őriztek. Ez értelemben conferentiákat tartott Neuchâtelben, 
La Chaux-de-Fonds, Genf, Lusanne, Bienne és Bernben, s 
most egy külön „1' Emancipation" czimü periodicus lapban 
folytatja rombolási müvét. 

Conferentiái és újsága nem valami nagyfontosságúak, 
de gyufa lehetnek, mely az összegyűlt gyuanyagot láng-
ra lobbantván, nagy pusztítást okozhat. Egész nyugati 
Schweitzban jelenleg igen élénken foly az orthodox keresz-
ténység s a liberalismus közötti vita, mintha csak a XVI. 
század nagy vita-napjaiban élnénk. 

A liberális rész főleg külföldről szedi erejét és szóno-
kait ; nem azért mintha nálunk nem volna elég számos hive, 
— hisz még protestáns lelkészek is találkoztak, k ik az 
„Emancipation" programmját aláírták ; de átalán még tar-
tózkodóbbak, s nem merik a hivatalos egyházzali kötelé-
küket nyíltan megszakítani. 

A ki e vi tákat figyelemmel kiséri, csakhamar észre-
veheti, hogy a vitatkozók magok kőzött koránt sincsenek 
egyesülve. Valódi Babel-tornya az egész s midőn az u j egy-
ház emez apostolai egységűket keresik s tapsókat akar-

nak aratni, azt csak az egyház elleni támadásokban talál-
j á k föl ; mely valóban nem oka benső meghasonlásuknak 
és semmit sem óhajt hőbben, mint hogy valamennyiüket 
egy hitben egy pásztor alatt egyesítse. 

Az orthodox protestantismus védőinek helyzete tar t -
hatlan. Középen a teljes kereszténység vagyis a katholi-
cismus, melyet elvetnek és gyaláznak, — és a hitetlenség 
között, melyet szinte elodáznak : szüntelen tapogatóznak 
és keresik a biztos álláspontot, mely mindig kisiklik lábaik 
alól. Láthatni mikép áldozzák föl a dogma 3/4 részét, hogy 
abból valamicskét, egy árnyékot, az igazság némi szinét, 
megmenthessék. Láthatni, mikép alkudoznak a liberalis-
mussal, engedményeznek, compromissumokba egyeznek, 
melyek csak annál bizonyosban lerontandják azon keveset 
is, a melyet ekkint megőrizhetni véltek. E vitákban csak-
ugyan nem is a szabadgondolkozók a vesztesek ; lassan-
lassan mindszámosb intelligentia csatlakozik hozzájok s 
kiket tegnap még orthodoxoknak tar tot tak, egy Godet és 
Barde félszeg, logikátlan apologiája végkép megingatja s a 
liberális táborba haj t ja . A protestantismus eme önföloszlása 
nem-e a Gondviselés azon ut ja , melyen számos hitvágyó, ki 
az igazságot őszintén szomjazza, s azt a protestantismusban 
kielégitve nem találja, vissza fog jutni az egyház kebelébe? 

Addig is az „apostoli hitvallás" Genf nemzeti egyhá-
zában nagyon fenyegetve van. Ez egyháznak számos világi 
tagja kérvényt nyúj tot t be a consistoriumhoz, melyben azt 
kivánják, hogy az apostoli hitvallás a liturgiából eltávolít-
tatnék. „E hitvallás, mondják, nem az apostoli időkből való, 
hanem csak a régi katholicismus symboluma. Nem prote-
stáns az, s ennélfogva több protestáns egyház kizárta már 
liturgiájából." Továbbá sürgetik, hogy „miután a nemzeti 
egyház mindennemű hitvallástól mentnek nyilatkoztatá 
magát : a credo a genfi protestánsokra nézve semmikép sem 
tekintethetik kötelezőnek. A credót valódi s történelmi érte-
ményében véve, senki közülünk alá nem Írhatja. Jézus 
poklokra-szállása, testbeni föltámadása, a szentek egyes-
sége oly dogmák, melyek távol vannak érzelmeinktől és 
semmikép sem képezhetik hitünk tárgyát ." 

A mennyire tud juk , a consistorium még nem foglal-
kozott e beadványnyal ; de n a g y zavarban lehet miatta és 
nincs hőbb vágya, mint hogy e kérvényt egy hosszadalmas 
„praeliminaris vizsgálat" unalmaiban halálra temesse. Csak-
hogy valószínű, hogy az illetők nem fogják nekik ezen 
expedienst megengedni. A dolog máris a nyilvánosság te-
rére hurczoltatott s egy röpiratnak megjelenése is van je-
lezve, melyet Oltramare lelkész készített a credo fölött. A 
consistorium csakugyan töviseken áll. 

Ismeretes dolog, hogy az olaszországi összeesküvési 
fölfedezések következtében a szövetségi tanács Mazzininak 
a tessini s minden Olasz- és Francziaországgal határos 
kantonokbani tar tózkodást megtiltotta. Mazzini, ki régóta 
Lugano közelében egy párthívei közé tartozó gazdag hölgy-
nek birtokán tartózkodott, becsületszavát adta a tanácsnak, 
hogy május 20-ig a kantont elhagyja; hanem azért mégis 
csak 23. távozott. Párthívei igen ingerültek emiatt és a 
közvéleményt izgat ják a szövetség ellen, melyet a külha-
talmak i rányábani servilismusról vádolnak. Többnyire 
ugyanazon hirlapok teszik ezt, melyek alig féléve meg-
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tapsolták a tanácsot, midőn az a ft. Carli püspököt szám-
űzte. Elűzni egy buzgó püspököt, ki csak jót müveit, libe-
rálisaink szemében igen dicső s érdemes tett ; de eltávolitani 
az olasz határoktól egy összeesküvőt — ez meggyalázása a 
szabadságnak s az asylum-jogának. Mit várha tunk embe-
rektől, k ikben ily ellenmondások megférnek ? 

Néhány tessini egylet is, mely természetesen a radica-
lismust vallja, érdeklődik a vallás és katholicismus ügye 
iránt s befolyását a k a r j a érvényesiteni. 

Ezek is kérvényt ad tak be a nagy-tanácshoz, melyben 
sürgetik, hogy az egyes községek egyszerű többségi hatá-
rozat, által eltávolithassák lelkészeiket ! s hogy a capucinus-
kolostorok az egyedüliek, melyek e vidéken még léteznek? 
eltöröltessenek. Az állam-tanács, csatlakozva a kérvényezők 
nézetéhez, egy erre vonatkozó törvényjavaslatot sietett a 
törvényhozó testület elé terjeszteni, még mielőtt a képvise-
lőknek a kérvényről csak tudomásuk is lett volna. De a 
nép, a valódi nép nyilatkozott , és oly erélylyel t i l takozott e 
szándéklatok ellen, hogy a nagytanács az államtanács ebbeli 
javaslatát nem merte szentesiteni. Igaz ugyan, hogy e ja-
vaslat csak csekély szótöbbséggel vettetett el ; de ez is oly 
eredmény,a melytől már régóta elszoktunk ott a hol az egy-
ház elleni s annak jogait és szabadságát sértő rendszabályok 
kerülnek szőnyekre. 

A berni nagytanács a kötelező polgári házasságot el-
fogadta. Ez is egy a J u r a katholikusaira czélzott csapás. 
De nem fog elmaradni az ellenhatás sem, mely a protestán-
sok között van készülőben. Eszrevétetet t ugyanis, hogy az 
összes orthodox protestáns képviselők ellene szavaztak s a 
házasság vallási jellegét fönn a k a r j á k tar tani . 

VEGYESEK. 
— K o v á c s Z s i g m o n d p é c s i p ü s p ö k ő m I g a 

m á r m e g k a p t a R o m á b ó l a z i l l e t ő a p o s t o l i i r a -
t o k a t . Ő m é l t ó s á g a a u g u s z t u s 15-én f o g f ö l -
s z e n t e l t e t n i E s z t e r g o m b a n ; u g y a n a z o n h ó 
25-én p e d i g b e i g t a t á s i ü n n e p é l y é t t a r t a n d j a. 

— K o v á c s József kalocsa-főegyházi kanonok, a ki r . 
tábla volt praelatusa f. hó 9-én az Urban elhunyt. Az egy-
házi irodalom és a közügyek egyaránt hü, szilárd meggyő-
ződésű bajnokot vesztettek benne. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

— Sz. Péter és Pál apostolok n§£ja kiváló fénynyel 
ta r ta to t t meg Romában. A szentatya szokás szerint ismé-
telte ezen ünnepen a t i l takozást a hódolati adományok meg-
tagadása és az egyházállam megrablása ellen. 

— Azon emlékérem, mely évenkint sz. Péter ünnepén 
Romában kiosztatni szokott, ez idén a Mentanánál elhunyt 
hősök mausoleumjának a l ak já t tünteti föl, különösen azon 
symbolicus cselekvényt, midőn sz. Péter egy if jú hősnek 
kardot nyú j t át, hogy utolsó csepp vérig védje anyját* az 
egyházat . A minden tekintetben nagyszerű emlék sz. Lő-
rincz temetőjében fog fölállittatni és pedig a concilium be-
zárása előtt a világ föpásztorainak jelenlétében. 

— A mainzi püspök egy iratából értesült a walldürni 
plebanus, hogy onnan a zarándokok különféle babonás imá-

kat hoznak magokkal . A plebanus k iku ta tván az imákka l 
kereskedő üzérek helyiségeit, csakugyan nagy számú ily 
i ra tokra talált és azokat lefoglalta. Ez által azonban darázs-
fészekbe nyúlt és az államügyész bevádolta őt mint olyant , 
k i a rendőrség teendőibe avatkozott , mit a törvény 8 heti 
fogsággal parancsol büntetni ; és igy Diez plebanusnak, ki 
mindenütt legnagyobb tiszteletben áll, kilátása van 8 heti 
magányra vagy pénzbirságra ! 

— A cseh püspöki k a r egy emlékiratot nyúj to t t be 
Taaffe miniszterelnöknek, melyben az egyháznak joga kör-
vonalaztatik a házasságra és házassági törvénykezésre 
nézve, kijeleltetik annak viszonya a civilházassághoz ; és 
kifejeztetik a készség is, melylyel az államhatalom méltá-
nyos követeléseinek eleget tenni szándékszik. 

— Romai tudositás szerint daczára minden ellenkező 
hirnek több mint valószínű, hogy Banneville franczia kö-
vetnek állása ott igen meg van ingatva azon tervezetnél 
fogva, melylyel a franczia kormány föllép a zsinaton való 
képviseltetésére nézve. 

— A szent jászoly templomában Betblehemben tűz 
ütött k i és nagy részét elpusztította azon függönynek, mely 
a jászoly és három királyok oltárát elválasztja a hajótól. 
Az előbbi rész a katholikusoké ; a vizsgálat azon gyanúra 
vezetett, hogy a schismaticusok voltak a tűznek okozói. 

— Hussnak cseh tisztelői elhatározták, hogy Constanz-
ban zarándokházat fognak épiteni az oda vándorlók befo-
gadására . E z évben Prágából mintegy 300 zarándok láto-
ga tandja meg a constanzi Huss-ünnepélyt. 

— Badenben ily czimü röpirat jelent meg : „Bischof 
Dr . Lo thar Kübel vor seinen Richtern", szerzője a freiburgi 
zsidó ügyvéd Naphtali N ä f ; czélja a f i rkának a badeni 
minisztériumot a kath. egyház ki i r tására tüzelni. 

— A linczi püspök nem aka rván magának ügyvédet 
választani, nehogy az által is elismerni látszassék a világi 
törvényszék illetékességét, hivatalos védő rendeltetett szá-
mára . 

— A fönnebb emiitett pápai t i l takozásnak egyik tár-
gyát azon aranykehely is tevé, melyet a sardiniai k i rá ly 
köteles évenkint a szent széknek fölajánlani ; de mely kö-
telmének Victor Emmanuel évek óta nem tesz eleget. A 
til takozást a fiscus főprocuratora olvassa föl, a szent atya 
pedig kinyi la tkoztat ja , hogy ezen til takozást helybenhagyja. 
Szavai t ez évben az eddigi szokás ellenére ekkép fejezte 
be : „Quod si non eveniet, perdet Deus eos, qui nos perdere 
festinant." 

— A mill-hilli collegium javára , melyben niissiona-
riusok neveltetnek és melynek alapkövét Manning érsek 
sz. Péter -Pál ünnepén tette le, a protestánsok is szép össze-
geket i r tak alá ; igy a többi tételek közt előfordul : két pro-
testáns 25 font ; egy angol pap 50 font. A katholikusok 
közül Norfolk herczeg 100, Monteit.h 100, lord Beaumont 
200, lady Herber t 500 fontot jegyzettek. Az épités 6000 
font sterl. fog kerülni . 

— Poroszországban a kolostorok száma következő : 
A boroszlói megyében van 142 zárda 16 különféle nevezet 
alat t 1028 egyénnel ; a kölniben 159 kolostor 30 czimmel 
1812 egyénnel; a trieriban 59, a münsteriben 168, a pader-
borniban 73, a gneseniben 25, a culmiban 10 stb. Összesen 
mintegy 700 kolostor 6000 egyénnel ; jezsuita társház van 
13, melyek közül a kölni megyére esik 5. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Posten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : A tudományok jellegéről. — Szemel-
vények mélt. Lipovniczky István beigtatási beszédéből. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A tudományok jellegéről. 
(Vége.) 

A tudományoknak, melyeket az igaz, szép és 
jó füz össze, testvéri kötelekéből semmikép sem 
hagyható ki a h i t t u d o m á n y , mint a mely oly 
fönségesen egyesíti magában az eddig emiitett jel-
legeket. 

Ha az orvosi tudományok nélkül hiányzanék 
az egyetemeken az ismeretek gúlájáról a részvét- és 
rokonszenven alapuló huinanisműs füzére : à hittu-
dományok nélkül azok csonka pyramist képeznének, 
azon csúcs nélkül, mely ezt égbe látszik emelni és 
a fellegek régióiban tűnik el ; hiányzanék rajta az 
égi fény. mely a nagy anyagtömeget mintegy át-
szellemiti ; hiányzanék a nimbus, mely azt megdi-
csőitve játszadozik körülötte. 

Azonban nem egyedül e disz, e megdicsőités 
az, mi a hittudományokat az egyetemi rendszerhez 
sorozza; azoknak magasztos eredetük és czéljok; 
benső értékök és polgárosító erejök ; egyeseknek, 
társadalmaknak, az egész emberiségnek mulandó s 
örök jólétét megalapító, elősegítő hatalmuk egyaránt 
odaemelik, hol századokon át előbb ragyogtak, mint 
a többi tudományok mindnyájan; és mindezt azáltal 
vivták ki, mivel az igaz, szép és jó bennök ha nem 
nagyobb, oly mértékben bizonyára föllelhető, mint 
a tudományok bármely nemében, ágában. 

Az emberi szellem emelkedettebb törekvéseinek 
első csillámlása a hit, a vallás volt ; ez a legősibb, a 
szív érzelmeivel legrégebbtől összeforrt tudomány. 
Az ismereteknek nincs osztálya, nincs faja, mely 
akár jobban foglalkoztatta volna az elméket, a kebelt 
és kedélyt mint a vallás; akár melynek régiebb, 
tiszteletreméltóbb, bővebb irodalma volna mint van 
a religionak. Ha van velünk született eszme, az 
isteuség és vallás eszméje az; ha boldogság után 

epedő szivünk titkos redőiben létünk perczétől fogva 
lappang hajlam és vágy, ez azon jólétre irányul, 
mely a vallás ölében készül, melyre a religio utal s 
melyhez a hit szárnyain emelkedhetünk egyedül. 

A religio elmét és szivet egyaránt igénybe 
vesz. mindkettő egyaránt is törekszik utána, még a 
torzalakokban is, melyek azt oly sokszor elruti-
tották; a megtámadásokban, ostromokban is, me-
lyeknek az ki volt, van és lesz téve; még azon 
nivellirozásban is, mely, sajátságos ! egy igazságra 
sem alkalmaztatik oly modor bau, mint a hit, a reli-
gio czikkelyeire. 

Vagy csak a religio volna az, miben objectiv 
igazságra jutni nem lehetne? Vélemények halma-
zává, nézetek tömkelegévé akarják tenni a vallást, 
az ingatag érzelmek játékává, melynek tarka ve-
gyületén csak gyermekszem kéjeleghet, érettebb 
kort pedig alig illet meg többé. 

Mintha a religio ember és emberközötti válto-
zékony viszonyokra vonatkoznék csak, és mint ezek 
módosulnak, volna módosítható az is; nem pedig 
azon örökké egy viszonyra, melyben a teremtmény 
teremtőjéhez változatlanul van, ki ma és holnap is 
ugyanaz ! Csak itt volna-e az igazság utáni szomj 
tantalusi kín, melyet a természet annál általáno-
sabbá tett volna, minél bizonyosb, hogy minden el-
mében megvan a meggyőződés annak szükségessé-
géről ; hogy minden sziv érzetének uralma alatt áll ; 
és igy észt és keblet ki kellene vetkőztetni termé-
szetéből, hogy el lehetne hitetni : miszerint a religio 
terén nincs megállapítható igazság, nincs tárgyila-
gosság, mely az ész és sziv követelményeinek meg-
felelve létesithetné a jót, mely után forró ima és 
vágy eped milliók ajakán ! 

Fensőbb körben mozog, fensőbb rendeltetésre 
irányul a religio, a hit; nem arra, mi az ember-
ben anyagi, hanem arra, mi benne nemesebb, 
mert szellemi; azt a mindennapi érdekek, por-
ban csúszó szükségletek szinvonalára leszállitani 
akarni annyi, mint megbecsteleniteni a legmagasz-
tosabbat, és sárba rántani a legszentebbnek fejedelmi 
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koronáját. Ezt nem türi a hitigazság szeplőtlen tisz- Ha pedig a hitnek — a ker. positiv hitet értem, 
tasága; inkább megtörik mint a napsugár a görön- melynek fönséges igazságai nem ismernek alkut a 
gyön, melyen ugyan áthatni nem képes, de annak tévelylyel, nem frigyet a módosulással — ha a hit-
porlandó hantanyagából sem sziv föl semmit magába, nek humanismusát tekintem, s mérlegelem a befo-

Mindent a maga körében, mindent a maga ren- lyást, melyet a sziv összes érzeményeire, az emberi-
deltetése szerint kell tekinteni, és ekkor az ingatag- séget boldogitólag, gyakorolni képes : oh akkor ad-
ságon netán gyönyörködő ész el fogja ismerni azon játok a gondolatoknak sas-szárnyakat, melyek azo-
nemesebb föladatát is, mely szerint magasb tekin- kat megközelithetlen régióba ragadják ; adjatok az 
télytől is kénytelen elfogadni a vezényletet vagy ajkaknak mézet, mely a szeraphok hangjainak édes-
tagadhatlan fogyatkozásainak pótlását ott, hol tö- ségét, gyönyörét fölülmúlja; adjatok remeklő ecsetet 
rekvése haszonnélküli erőlködésben hiusulna meg. a kéznek, hogy azt méltókép rajzolhassa ! 

A hit soha sem lehet tudássá, kivált oly exacttá, A bölcsészet által sugallott philantropia hozzá 
minő korunk bálványát képezi ; est enim fides, quod képest csak jéglehellet, mely dermeszt és fagyaszt ; 
non vides, és fides non habet meritum, cui humana tetteinknek a jog által rendezett legalitása hideg 
ratio praebet experimentum. Kik a hitben nem ismer- keret, melyben a humanismus egykedvüleg, némi 
nek elobjectiv igazságot, tagadják azt, mit a bölcsek kényszerrel mozog; az orvostudományok által ébresz-
isteni Bölcse mondott : Én vagyok az igazság ; és tett vagy ápolt részvét csak a szenv által mozgatott 
méltók a megrovásra, melyet a bizonynyal fölvilá- fibrák és idegek müve azon humanismushoz képest, 
gosodott apostol mond ki azokra, kik mindig tanul- melynek, ha igazi értelmében veszszük, legtermé-
nak, de az igazság megismerésére soha sem jutnak, kenyebb szülője, leggyengédebb, leghivebb ápolója 
Az igazság legszebb részét zárja az ki a tudományok a hit, melynek az leginkább mintegy szakába is vág 
köréből, ki a hittudományok testvériességét tagadja és egyik czélját képezi. 
a többi fensőbb ismeretekkel. A valódi humanismus szereteten, a keresztény-

Nem mondhatnám, hogy az irott forrás, melyből ség e kizárólagos charismáján fogamzik, és nincs, 
egy részt a hittudomány ömlik, a grajok szép nyel- mi azt pótolni képes volna ; hideg bölcseleti érvelés, 
vének classicus talajából fakadna; de ha az alak- ihlet nélküli jogszabályozás, a fájdalomnak, a szen-
zatot tekintem, melybe szent igazságai burkolvák, vedésnek sokszor csak tudományos mérlegelése által 
páratlan diszben jelenik meg előttem. támadt részvét legfölebb csak halvány árnyát ké-

A gyönyörű példázatok fönséges egyszerüsé- pezhetik annak, mit a szeretet tüzmelege nagyot és 
gökben; a meglepő hasonlatok, melyekben mint magasztost a humanismus terén teremteni képes, 
kagylókban az igazság drága gyöngyei rejlenek ; az Szeretet kell ide, mely együtt é rez , együtt szenved 
erő és vonzó hatalom, mely a kifejezésekből varázslat magasb szempontból, fensőbb érdekből, mint minőt 
gyanánt tör ki ; hozzá a rendszer, melynek keretébe a földből vett és földi rugók által ösztönzött sziv 
az igéző képek és magasb jelentőségök szoritvák ; a ismer és nyújt. 
mathematikai tanulmányokon kivül egyedül itt ta- A humanismus sok áldozattal jár, és ez áldoza-
pasztalható, egybeforrt tüzetesség, következetesség, tot gyengédséggel, minden lealacsonyító éreztetés 
szintannyi előnyök, melyek a positiv hittudomány nélkül kell hozni ; hozni titokban, hozni elvontan az 
összegét ékesitik, hasonlithatlan becsre emelik alaki emberi szem kandisága elől. Ezt pedig csak a hit-
szempontból is. sugallta szeretet szülheti, melyet a vallásébresztette 

Ha a hüvelyzet, melyben a hitigazság megje- remény élénkit, szilárdit és emel; önérdeket, mely-
lenik, sokszor magán hordozza azon jelleget, mely a nek oly sokszor háttérbe kell szorulni a humanismus 
hit isteni szerzőjének e szavaiban találja megfejtését : gyakorlatánál, csak fensőbb ihlet képes legyőzni 
pauperes evangelisantur ; emlékezzünk meg, hogy ugy, hogy erénynyé váljék a tett, mely mások küz-
ez a kisdedeknek szintúgy tudománya mint a fölkent delmeinek, szenvedéseinek enyhitésére, vagy a köz-
avatottaknak, és éppen ezen közérdekénél, szüksé- jólétnek előmozdítására irányul, 
gességénél fogva a hallgatók és érdeklettek sehol Minél öszhangzóbbak valamely tudomány elvei 
sem oly vegyesek, oly különbözők, mint e tudo- az érzelmek nemesitésében, és az érzelmek legnemes-
mányra nézve ; de ez jelentőségét emeli inkább mint bikének a szeretetnek ébresztésében : annál inkább 
csonkitja, és egyszersmind kimentheti a classicus biztosítja magának a humanismus terén a jótékony, 
alak némely hiányait. áldásos befolyást ; de annál inkább a becset és becs-



lést is. melyet méltán érdemel az emberiség részéről, 
melynek javára közvetlenül működik. 

Mutasson pedig valaki nagyobb szeretetet, mint 
melynek a kereszténység köszöni létét; mutasson 
fensőbb, nemesb indokot a szeretetre, mely ellen-
ségnek és jóakarónak, szegénynek és szenvedőnek a 
humanismus minden áldásaival való elhalmozására 
képesebb serkenteni, mint a minő a magát szeretet-
ből föláldozott Isten-ember tana- és példájából a 
mily termékenyen ép oly termékenyítőleg foly ! 

Mindaz, mi e téren megkísértetik, és látszólag a 
kereszténység mellőzhetésével kiviendőnek kürtöl-
tetik : gyökerében a kereszténységből származik; 
attól elrabolt kincs az, fölékesítve az újonnan fölta-
lált philantropiának élősdi növényzetével, mely a 
kisértet és veszélyeztetett előny vagy érdek első 
égetőbb fuvalatára elfonnyad, ha a keresztény hu-
manismus vagyis szeretet üditő lehelete nem siet 
ismét fölelevenitésére. 

A tudományok aranygyürüzetén mint gyémánt 
csillog a hittudomány, melyből az istenség végtelen 
fénye ragyog ki az értelemre, és szent törvényének 
szabályzó büve a törékeny akaratra; hagyjuk e 
drága követ égi fényében villogni a musák varázs-
gyürüjén, melynek az legszebb befejezése, egyszer-
smind legszilárdabb kapcsa, összetartó ékessége. 
Benne culminálódik mindaz, mi nemesen emberi, mi 
fensőbb jellegű diademet fűzhet a tudományok által 
fölfelé törő halandónak homloka körül. 

A tudományok minden kegyelőjét bizonyára 
mélyen meghathatja az egyetemek eszméje, és ha 
igazságos tud lenni, nem tagadhatja, hogy ezen 
eszme azon egyháznak tulajdonítandó, mely a hit-
igazságok és erkölcsi szabályok bevégzett lényegét 
fensőbb küldetésnél fogva megőrzésül, terjesztésül 
nyerte, és ekkép azok egyetemességét az egyetemes 
világ számára föntartja, központosítja és áldásossá 
teszi; de azért követelheti is, hogy ő is helyet foglal-
hasson azon tudományok diszkörében, melyek nél-
küle talán végkép, vagy bizonyosan sok időre el-
enyésztek volna, és büszke fejükön most aligha 
hordhatnák a koronát, mely a szellemi hatalom 
trónusáról az értelem végtelen birodalmára ömleszti 
fejedelmi fényét. 

Viruljanak föl az egyetemek, gyűjtsék a jólétet, 
fölvilágosodást, haladást rejtő tárházukba a szellemi 
tevékenységnek minden vívmányait; legyen tan-
szabadság, ha kell, minő csak lehet; nyerjen, mond-
hatnám, az egyetemeken helyet az igazságot csak 
sejteni is engedő minden árnyalat, a classicumnak 

minden terméke, a humanismusnak minden lükte-
tése : de öszhangzattal, következetességgel mind-
abban mi e hármas jelleget együtt vagy nagy rész-
ben önmagáról bebizonyitani képes. 

A szellemek és azoknak minden valódi tudo-
mányos productumai, ha szabad igy szólni, vérségi 
rokonságban vannak, és ezen köteléknél fogva né-
mileg családot képeznek, melynek sem fölösleges, 
sem végkép haszontalan tagja nincs. A családi 
szentély megtámadása volna az egyenjogú testvé-
reknek megszoritása vagy éppen kiűzése egyiknek 
vagy másiknak a közös örökségből; ez velők áll, 
velők dűl, mert közösen müvelik és csak közösen 
tehetik gyümölcsözővé. Nem szabad tehát e benső 
kapcsokat megszaggatni, e családi szoros köteléket 
meglazítani. A családi fát terebélyezai, azt a már 
létező ágakhoz méltó sarjjal beoltani szabad és kell; 
de csonkítani soha, korcsszülöttel megfertőztetni 
semmikép. 

Áldott legyen minden kéz, mely nemesiti, elő-
segíti és emeli a musák szellemi családját és ekkép 
kellő virágzásba hozza egyetemünket is, hogy legyen 
mindenkoron a hazának dísze, fonnyadhatlan re-
ményfüzére, hunevének, jólétének egyik szellemi 
főtényezője! 1—k. 

S z e m e l v é n y e k inéit. L i p o v n i c z k y István püspök 
ur beigtatási beszédéből. 

(Vége.) 

A paucis electis ad multos vocatos sermonem eonvertere 
volens, toto cordis ac mentis affectu amplector vos Filii di-
lectissimi ! operarii assidui in agro Domini, socii laborum 
maxime egregii in colenda coelestis patrisfamilias vinea ! 

Si lingvae mihi centum forent, aut lingvis loquerer 
angelorum, tota labiorum virtute laudare vos, et — non quasi 
opus, sed quia officium est — informare desiderarem. 

Sancta quadam intueor vos reverentia, dum pensando 
percurro labores, indefessa conamina, fatigia innumerabilia, 
jugesque vigilias, quas lubentes agitis, pro temporali non 
minus ac aeterna fidelium, immediatae curae vestrae con-
creditorum salute. Non enim me latet, saepe vos sentire 
pondus diei et aestus, — cultum nempe Divinum decenti 
semper solennitate instituore, gladium spiritus, quod est 
verbum Dei, semper in promptu habere, morientium lectulis 
quacunque hora prompte assistere, sacramentorum, praeser-
tim sacramenti Poenitentiae recta administratione intégras 
saepe horas patienter insummere, indocilem item rudis ple-
beculae pubem rudimentis verae Eeligionis rite imbuere, 
quandoque per dissitas fililiales bruma, vel aliis inamoeni-
tatibus frustra obsistentibus peragrare, spiritualium fidelium 
commodo prospicere non ita facile accidit, ut prima fronte 
videtur. 

1* 
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Interim nolite deterreri Filii dilectissimi ! nolite rece-
dere a specula, facite in summitate eius tabernaculum, ut 
eminentiori positi loco feras, vineam depastum venientes 
observando, ne quid detrimenti vinea capiat, abigere valea-
tis ; — haec ut praestetis, sacerdotalis officii, et pastoralis 
exigit ratio zeli ; — sed attendite, multum vos obsecro, 
attendite ut officium regat prudentia, et moderetur zelurn 
Charitas, quae patiens est et benigna. In medio existitis 
eorum, qui, ut fatemur, errant a via, sed se in ea ambulare 
autumant ; estote quidem parati, ejus, quaeinvobis est, spei 
rationem reddere, et ab intemerata sanctissimae nostrae fidei 
amussi nec hilum recedite; — sed memineritis, vos legatione 
fungi in nomine ejus, qui solem suum oriri facit, et pluit 
super omnia opera manuum suarum ; nolite itaque judicare, 
qui enim judicat Dominus est. — Estote humani, benigni, 
et svaves erga aliter sentientes, atque leges patrias, eccle-
aiasticis minime manumissis, sobria cum discretione justo 
complemento donate, amara quidem curant, si patiens ea 
suscipiat perferatque, sed dulcia mulcent, — eloquia autem 
Domini sunt super mel et favum. — Qui ju ra laedit, pacifi-
cam nunquam aedificat domum, sed et nimium jus persaepe 
ab habitantibus terram procul propellit aequitatem ; — agite 
fortiter in jure tuendo, svaviter ubi fieri licet, in accommo-
dando ; justitia et pax in arte artium in regimine animarum 
semet osculentur, sic adimplebitis legem Christi, sic orietur 
sol justitiae et beata pacis visio, sic tribuetis gloriam in ex-
celsis Deo, et communicabitis pacem hominibus, quod de 
omnibus praesummendum est, bonae voluntatis. 

Tales quidem estis, sed quod sitis nonne formari opor-
tuerat ? Decoris igitur vestri, et spirituális lucri participes 
sunt ii, qui vos doctrina sua et exemplo informabant. Qua-
propter salvere vos jubeo Doctores et Magistri clarissimi J 
qui in sacra erudienda pube talenta vestra exercetis, et uti-
lem in aliorum forinatione locatis operam. — In vobis est 
reposita spes totius Dioeceseos huius, probos ac laudabiles 
sacerdotes futuro quoque tempore possidere anhelantis, quae 
spes non fallet, si teneros tirones Christi vestra industria et 
labore, vestra vigilantia et exemplo rite excolere, atque su-
stinendo sacerdotalis ordinis ponderi pares efficere noveritis. 

Imbuite itaque mentem illorum cognitionibus verae 
Religionis firmis, et ad evertenda sophismata modernae 
pseudo-sapientiae idoneis ; — conemini autem non tantum 
intellectum illorum doctrina sana praemunire, sed etiam cor 
et yoluntatem illorum ad omne quod bonum est, flectere, eos 
in cultura etiam externa, sacerdoti tantopere necessaria, 
manuducere; — instillate cordibus eorum primum quidem 
timorem Domini, qui est initium sapientiae, adhaesionem 
erga sanctam inatrem Ecclesiam ejusque visibile caput, sed 
instillate una firmám adhaesionem erga coronatum Regem, 
instillate quaeso, limpidissimum amorem charae dulcisque 
Patriae ; sed cumprimis vos obsecro, explorate diligenter ac 
serio num veraci vocatione divina ad tirocinium militiae 
Christi sint perducti ; quantopere intersit nostra, propter 
emolumentum ipsius sacrae Religionis praecavere, ne juve-
nis vocatione divina carens servitio divino incaute manci-
petur, jam vel ex inde metiri potestis, quod divus Paulos suo 

Timotheo et in huius persona cuivis Episcopo hodiedum 
inclamet : „Manus cito nemini imposueris." 

Ecclesia haec intemerata, in mira sua unitate Spiritu 
Sancto foecunda, circumdata est veluti regina varietate, or-
dinibus religiosis, quorum pulchritudo ab intus est. 

Difficillimis sane temporibus enixa vos fuit mater Ec-
clesia quasi totidem proles pias ut ceteris pcrfectiores, per-
fectius quoque in vobis resplenderet, quid svave Christi 
jugum valeat in perarduo christianarum virtulum tramite 
stupenti obtendere mundo. — Salvete itaque et Vos religio-
sorum consortia ordinum ! habitu quidem et officii ratione 
diversorum, sed votorum ligamine eandem Christi bene 
disciplinatam militiam constituentium. 

Impetus filiorum seculi contra vos maxime dirigitur, 
noverunt enim, qui adversus petram hanc assiliunt, quan-
tum sit Ecclesiae praesidium in vobis. — Scientiae thesauri 
et heroicorum facinorum grata phaenomena vestrum semper 
erant decus, spoliumque nobile divisum speciei domus vestrae. 
Fixo vestigio inhaerentes constitutionibus, regulis patrum 
vestrorum, pristinarum virtutum estote splendor, radiansque 
reflexió, quae doceat cunctos, qui vos intuentur, reveri gra-
t iarum solem, ex quo lumen capit fulgoremque omnis soda-
litas vestra, quippe Christum Jesum, quem assidui sequentes 
curratis in odorem svavitatis Ejus. — Fautorem me vestrum 
habete, quoniam sublimem ob vocationem vestram, egre-
giamque operam, quam sanctae matri Ecclesiae seculis a 
multis vos praestitisse lubens fateor, acceptus est mihi con-
spectus vester. 

Sic mutuo nobis iuncti atque devincti venerabiles 
Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! satagamus annulum, 
quo invicem subarrhati sumus custodire immaculatum. Bea-
tum me, si ardentissimo obsecundaverint tempóra voto, bea-
tos Vos, si in iis advehendis aut formandis adjutrices non 
subtraxeritis manus. 

Non personarum inter nos agitur causa, sed vexillum 
extollitur Regis aeterni, sub cuius umbra, pro intemeratae 
sponsae Ejus coelesti haereditate, animis, viribusque unitis, 
sine ullo discrimine omnibus nobis luctandum est. 

Vexillum hoc, voluntate Ejus, cuius si gnu m est, vex-
illum est pacis, vexillum charitatis, — venit quidem Jesus 
noster ignem mittere, et voluit ut ardeat, sed ardeat flamma 
immensi illius amoris, quo signum illud erexerat. — Non in 
commotione Dominus Deus noster, sed in sibilo tenuis aurae, 
quae spirat ubi vult. 

De armis sciscitanti Domino respondit discipulus : 
ecce duo gladii hie, et Dominus reposuit : Sufficit. — Gla-
dius unus verbum est Domini, penetrabilius omni ense anci-
piti, alterum in conspicuis habetis virtutibus, et char j tä te 
laboriosa. Evaginentur hi, et ductore Jesu praevio, Ejusque 
in terris vicario, Universitati Antistitum juncti , tentemus 
copias fundere hostium, congesturi super caput devictorum 
carbones, ut discant, Ecclesiam vel his armis non alia pu-
gnare de causa , nisi ut meliora aemulando charismata, 
divinae charitatis et salutis expetitae cunctos tribueret esse 
participes. 

In funda et lapide praevaluit David adversus Phili-
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athaeum, — funda nobis fides nostra, lapis petra est, contra melynél fogva azon elvtől vezéreltetve, bogy a gyermekek 
quam portae inferi non praevalebunt. — In hac petra immoti jóléte és szerencséje egyszersmind az atya szerencséje is, e 
8tantes, totoque cordis affectu, et fidei ac pietatis ancbora napokban egész megyéjében tar tandó kerületi gyűlést ren-
adhaerentes, nihil antiquius habeamus, quam clarificare delt, melyen az illető lelkész u rak ugy az egyházi és plébá-
fidem nostram, et gloriosan reddere petram, in qua fluctus niai, mint az iskolai épületek biztosításáról behatóbban ta-
adversariorum commoti procella, confr inguntur tumentes ; nácskozzanak. Mely tá rgyban a rozsnyói egyházkerület f. hó 
certi intimeque persvasi, Dominum dormire visum, exsurre- 7-én K.-H.-Váral ján ta r tá meg ez idén már 3-ik papi koro-
cturum, praecepturumque undis ut ad optatam componeren- ná já t . Nem tűztem ki magamnak jelenleg a gyűlés meneté-
tu r tranquilli tatem et pacem; — quod eo tutius sperandum, nek részletes leirását, nem a k a r v á n ezen becses folyóirat t . 
cum fremitus gentium et populorum meditantium inania, cz. olvasóit gyülésleirásokkal, vagy pedig száraz jegyző-
conventusque principum adversus Dominum et adversus könyvvel untatni ; azért csupán gyülésünk, néhány főmoz-
Christum ejus, eum attigisse videatur gradum, unde felix zanatára s néhány szerény észrevételre fogok szorítkozni, 
rerum conversio egredi sólet ; cognoscent enim nationes in Látha tó levertséggel fogadtatott megyei főpásztor u runk ő 
praeceps ruentes, quam amarum sit reliquisse Dominum, et nagyméltóságának a Pelsüczön f. é. máj. 20-án tar tot t gyü-
derelictis, quas sibi foderunt, cisternis vacuis, compunctae lésünk abbeli kérelmének, hogy engedtetnék meg kerüle-
ad fontem revertentur aquae vivae. tünkben az eddig dívott hivatalos latin nyelv helyett az 

Confidamus hanc nobis fore salutem ! Virgo adest anyakönyvek vezetésénél, az egyház-autonomiai és iskolai 
immaculata, quae charum imprimis Regnum nostrum, po- ügyekben s a hivatalos levelezéseknél a magyar nyelv hasz-
tenti suo patrocinio et protectioni toties pia fidelitate com- nálata, megtagadása. De habár a jogos kérelemnek hely 
probatae commendatum, precibus ineffabili matr is dilectione nem adatott is, mégis hü fiakhoz illőleg örömmel nyugszunk 
fusis ibit, ut ibat hucadusque, sapientissime defensum. Sed meg bölcs a tyánk aka ra tán addig is, mig a ko r kívánalmai 
e t confidamus in praesidio Sancti Regis, cuius veneranda s az autonómiának teljes megállapítása után a kifejlendő 
hic requiescunt ossa, et propter quem, gloriosa dicta sunt de viszonyok nem fogják sürgetni az ellenkezőt. Különben is 
hac civitate Dei. mindenikünk örömest megvallja, miszerint a latin nyelvnek, 

In hujus fortitudine spei, et vir tute precum per vos mint a tudományok arany kulcsának, habár csak hol t 
quoque Venerabiles Fra t res et Filii in Christo dilectissimi ! nyelvnek tekinthető, szépsége és magasztossága elvi tázhat-
pro me Antistite vestro, quod iterum iterumque enixe oro, lan, s hogy kétségkívül igazak a f ranczia C o n d o r c e t e 
devo tap ie ta te fundendarumambulabo ,usque dumperveniam tá rgyra vonatkozó szava i : „Cette langue pourrai t être em-
ad montem Domini, cui laus, honor et gloria una cum Christo ployée pour exposer ou la theorie d ' u n science, ou les règles 
Redemtore nostro, et Spiritu Ejus Sancto in secula seculo- d ' u n ar t ; pour rendre compte d ' u n e expérience, ou d ' u n e 
rum Amen. observation nouvelle. . . . Un telle langue n* a pas 1' incon-

vénient d ' u n idióme scientifique different du langage com-
mun." ') Egyházkerü le tünk múltkori gyűléséből megkisérlett 
alázatos kérelmének visszautasítása miatt i szomorúságun-
ka t azonban örömmel s benső vigaszszal vál tá föl nagymél-
tóságú püspök u runk m ásik körlevele, melyben a Csetneken 
jótékony czélra rendezett 80 f r tny i gyűj tésünkről dicsérettel 
s elismerőleg nyilatkozik, egyú t t a l értesítvén gyűlésünket, 
miszerint a nevezett összeget a t aka rékpénz tá rba áttenni 
méltóztatott . A gyűlés legélénkebb s egyszersmind legfőbb 
tárgyát a biztosítás képezé. Minthogy ő nagyméltósága kü-
lönösen szivén hordja megyéje mind egyházi, mind iskolai 
összes épületeinek állapot át és jövő sorsát, mert S h a k e s -
p e a r e szerint r i tkán közeled ik egy szerencsétlenség, me-
lyet a másik utód gyanán t ne követne, biztosításul a leg-
ú jabban alakult s a többi között a legjutányosabb és leg-
kedvezőbb föltételekkel kínálkozó ,Pesti biztosító társulatot ' 
a jánl ja . Atyai gondoskodásáért a gyűlés tagjai meleg érzel-

K . -H . -VÁRALJA, jul . 8-án. H a szerencsésnek és bol- meiket kifejezvén, hálás köszönetet szavazni, s jövőre, mihelyt 
dognak érzi magát a család, melynek feje a családtagok az eddig történt biztosítás határideje lejár, ugyanazt az 
jólétét és megelégedését egész tehetsége szerint előmozditja ; emiitett társula tnál eszközleni ha tározták . Véleményem sze-
ha örömmel és hálával egyaránt telnek el az alattvalók ama rint e biztosítási ügy nem csak miná lunk , hanem áta lában 
fejedelmök iránt, ki róluk mind szellemil, mind anyagi véve minden egyházmegyében annyira fontos és korszerű, 
tekintetben atyailag gondoskodik ; ha végre a jó tanácsadót hogy azt h iva ta lának sértése s kötelességmulasztás súlyos 
az if jú, k i a tanács folytán czélhoz ért s s iker t aratott , hő vádja nélkül egyetlen egy lelkész sem ignorálhat ja . Kivál t 
érzelmekkel szokta elárasztani : akkor egyházmegyénk ezer- pedig templomaink biztositása napja inkban oly égető szük-
szer boldognak hirdetheti magát kegyelmes püspök-atyjának, 

K o 11 á r c s i k István ő nmlgának azon gondoskodásáért, „De progrès de 1' esprit humain." 301.1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 

f 
M O Y S E S I S T V Á N beszterczebányai püspök életének 
72-ik évében elhunyt. Született Nyitramegye Vesele 
nevű helységében. Hi t tanulmányai t mint esztergomi 
papnövendék Pesten végezvén 1821-ben fölszentelte-
tett ; 1828-ban a zágrábi akadémiánál a bölcsészeti tan-
széket nyerte el, és 1847-ben zágrábi kanonokká ne-
veztetett ki. A beszterczebányai püspöki_ székre 1850-
ben emeltetett. Áldozatra kész tevékenységének főem-
léke a Beszterczebányán létesített ka th . nagy leány-

növelde. Béke hamvainak ! 
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séggé vált, miszerint annak eszközlése elodázhatlan köte-
lesség, ha félre nem ismertetnek sz. Ágoston e szavai : A 
kath. egyházak, úgymond ezen egyházatya, a világ n j ilvá-
nos tanodái, hol minden kor- nem- s állásbelit egy tanitó 
oktat, kinek szava a magasból hangzik alá, melyben honol.2) 
Szolgáljanak ösztönzésül minekünk a több év előtt minálunk 
leégett, s nem biztosított k.-h.-váraljai, dobsinai, betléri, 
legújabban ismét az idegen egyházmegyebeli csütörtökfalvi 
és nagybányai Mátyás- és Hunyadi-templomok, melyeknek 
ujjáfölépitése részint nyilvános, részint magánáldozatokból 
roppant összegeket vesz igénybe, s melyek ha új ra föl nem 
épülhetnek, mire számtalan példánk van, teljesedésbe men-
nek Montesquieu szavai : Azon népek, melyeknek templo-
maik nincsenek, nem igen ragaszkodnak vallásukhoz ; azért 
azon bárdolatlan népek, melyek a romai birodalmat meg-
hódították, egy csöppet sem tétováztak a ker. vallás elfoga-
dásában. S miért ragaszkodnak az amerikai vad emberek oly 
kevéssé tulajdon vallásukhoz, és miért oly buzgók a mienk 
mellett, mióta a hittéritők templomokat épitettek nekik Pa-
raguájában ?3) Mindazonáltal, megvallom, itt el nem titkol-
ható azon aggodalom, mely a biztositás ügyében az az-
zal járó költségekre nézve fölmerülhet, illetőleg a r ra néz-
ve, hogy ki részéről és melyik pénztárból fedezendők azok ? 
E kérdés iránt gyűlésünkben is hosszabb vita folytattatott 
s elágazók valának a vélemények. De nézetünk szerint az 
igazság- s méltányossággal legjobban megférőnek talál juk 
azon megállapodást, hogy a plébániák s az ezekhez tartozó 
gazdasági épületek a kegyurak által, vagy ezek vonakodása 
esetére a templomi pénztárból, — ha csak lehetséges — az 
iskolák pedig a községek által biztosíttassanak. Miért is té-
ves eljárásnak kell kinyilatkoztatnunk azt, mely a plébá-
niák biztosítási költségeit a lelkészekre, ha a kegyúr ezt nem 
vállalja el, a gazdasági épületekét, u. m. istállóét és csűrét 
atb. a hívekre akar ja szorítani. A mostani körülmények 
közt ugyanis kivihetlen dolognak látszik nekünk az, misze-
rint mindezen terheket az illető községek ellenállás nélkül, 
készséggel magukra vegyék. 

Miután még azon püspöki körlevél olvastatott vol-
na föl , melynek értelmében a rendetlenség elhárítása 
tekintetéből a ^nagytekintetü lelkész urak az évenkint a 
megyei levéltár számára benyujtatni szokott anyakönyvi 
kivonatok átadása alkalmával az illető hivatalnokoktól 
nyugta kérésére utasíttatnak, a gyűlés elnöke, főtiszt. P o n -
g r á c z György esperes-plebanus ur a kerületi tagokat ügy-
buzgó érdekeltséggel ez egyház- s iskolai tanácsok megala-
kítására fölhivá, kik is azok szervezését ott, a hol még 
nincsenek életbe léptetve, még a megyei tanfelügyelő lekö-
szönése előtt, ámbár, fájdalom ! Gömör megyében még kine-
vezve sincs, holott fugit irreparabile tempus, szives-örömest 
megigérték, mindenikök népnevelési intézeteink s a tudo-
mány ápolása iránt sz.Ágostonnal lévén meggyőződve, kinek, 
mint önnönmaga bevallá, Nero vérengző üldözése sem tünt 
föl rettenetesbnek, mint Isten népének kizáratása a tudo-
mány forrásaitól ; s nazianzi sz. Gergelyt tüzé ki mintaké-
pül, ki tudományszeretetéről a következő szép tanúbizony-
ságot adá. Keressenek mások, mond a tudós püspök, midőn 

2) Epist. 138. 
») „A törvények szelleméről." II. köt. 349. 1. 

a hithagyó császár a hívőket elbutítani és tovább is tudat-
lanságban tartani igyekvék, keressenek mások gazdag-
dagságot, nemes származás kiváltságait, méltóságot, hiva-
talt és dicsőséget, és mindent mi az emberi hiúságnak és 
dicsvágynak hízeleghet, — engem egyedül tudomány- és 
tudvágy lelkesítenek. Ez az egyetlen korona, me-
lyért én és barátim mindenkor küzdeni fogunk. Én a tudo-
mányok birtokát mindenkor eléje tettem a világ minden kin-
csének és teszem most is. Az ég és egy boldog élet remé-
nyén kivül mi sem drágább nekem a földön ! — Az elnök u r 
a jövő gyűlés helyéül Barkát tüzé ki. Pelkó Péter 

NEW-YORK. Az egyesült-állami kath. sajtó s az on-
nan érkező magántudósitások is néhány hónap óta sűrűen 
foglalkoznak azon kérdéssel, mely a clerus kebelében föl-
éledt s mely a trienti zsinatnak a kánoni jog s az egyházi 
fegyelem életbeléptetésére vonatkozó rendeletei foganatosit-
tatását czélozza. 

Kiváltkép a new-yorki „Freeman" az, mely ez újkori 
kereszteshad legfáradhatlanabb küzdére. E hetilap, a de-
mokraták közlönye, lelkesülten küzd a vallási érdekek 
mellett, a materialismus és indifferentismusban elmerült 
itteni társadalomnak közepette. A lapnak nincs semmi hiva-
talos s meg csak félhivatalos jellege sem. Szerkesztője s 
tulajdonosa bizonyos Mac-Master convertita, kinek becsüle-
tessége-, jellemszilárdsága- és függetlenségében megbízhatni 
ugyan, de kinek iránya mégis annyiban túlliberalis, hogy 
igen könnyen fölvesz mindennemű reklamatiokat és kérvé-
nyezéscket. Minélfogva tartani lehetett, hogy álnév alatt 
oly beadványoknak is megnyissa hasábjait, melyek a püs-
pöki tekintélyre nézve hátrányosak s melyek által nyug-
talan elméjű emberek a közpapság közé konkolyt hint-
senek. Ez csakugyan meg is történt. Bár szivböl üdvö-
zöljük azon törekvést, meiy oda irányul, „hogy az egyesült 
állami papság is kanonszerüleg rendeztessék s plébániák és 
esperességek állíttassanak föl, mint melyektől a katholicis-
musnak e vidéken hathatós lendületet Ígérünk. Mindamel-
lett nem ti tkolhatjuk sajnálkozásunkat azon keserű és erő-
szakoló modor fölött, melylyel ezen törekvés bizonyos leve-
lekben tárgyaltatik. Ott a hol ily méltányos és fontos do-
logról van szó, csak annál ovatosban kell kerülni minden 
túlzást és bántalmazást. Azon áldozároknak, kik a jelenleg 
fönnálló rendszer módosittatását kivánják, be kellene érniök 
azzal, hogy nyilt őszinteséggel szóljanak püspökeikhez, s 
ne hurczolnák e dolgot a nagy közönség elé. 

Nem kételkedünk, hogy oly fölvilágosult s buzgó 
episcopatus, milyen az amerikai, számba venné munkatár-
sai óhajtásait. A püspökségnek és közpapságnak érdekei 
nem lehetnek egymástól elágazók. A czél ugyanaz. De nem 
kell feledni, hogy az egyház mindig fontolva halad s hogy 
a püspökök, kik mint régi, kipróbált és nehéz munkáinak 
tapasztalataiban edzett férfiak, jobban tudhat ják mi szol-
gál, az idő s ottani körülményekhez képest, az egyház na-
gyobb javára. Papságuk nem nagyszámú s kell, hogy azo-
kat lehetőleg szabadon helyezhessék ide-oda, a mint azt a 
szükség kivánja. Tegyük hozzá, hogy a közhivatalok Ame-
rikában egyátalán rövididejüek s hogy a clerus meglehetősen 
veszélyes környezetben is él. 



Egy kérvényről is beszélnek, mely aláírás végett a 
papság között köröztetik s mely az egyetemes zsinat meg-

nyitása előtt be volna nyújtandó. Mi ugy tar t juk, hogy ezen 
eljárás nem helyes és hogy czélját téveszteni fogja. Inkább 
bizzanak a püspökök bölcseségében és tapasztalataiban, és 
annak idején óhajaikat teljesülve látandják. 

Szó volt róla, hogy Amerika valamelyik püspöke 
bibornoki méltóságra emeltessék s evégre Spaulding balti-
morei érsek volt kiszemelve ; de ugy látszik a dolog nehéz-
ségekbe ütközött. Az amerikai egyház bizonyára örvendene 
rajta, ha egyik tagja a pápa tanácsában érdekeit képvisel-
hetné s védelmezhetné : azonban arra, hogy miként Euró-
pában valamely amerikai főpap hivatalát is megtartva bi-
bornokká neveztethessék, még most nem igen lehet gondolni. 
Az amerikaiak hozzá vannak szokva a püspök (bishop) 
névhez, melyet egyéb felekezetek főlelkészei is viselnek ; de 
a bibornoki czimen megütközhetnének s talán ellenséges-
kedésekbe törhetnének ki. Különben máris gyanús szem-
mel tekintik vallásunk gyors elterjedését és sehogy sem 
volna alkalomszerű a puritanismust még inkább inge-
relni. Mindenek előtt kivánatosbnak mutatkozik az, hogy 
New-Yorkban vagy Washingtonban nunciatura állittatnék 
föl, mely a szentszék s itteni egyház között közvetítő kö-
zegül szolgáljon. E terv, mint mondják, máris szóba került 
Grant kabinetjében, s ha valósittatnék nagyon örülnénk 
neki és az amerikai kormány-türelmét méltó dicsérettel 
illethetnők. 

Doane atya, a newarki egyházmegyéből az egyesült-
állami püspökség által a romai amerikai collegium számára 
kegyadományok gyűjtésével bizatott meg. Ez ifjú igen ér-
telmes tevékeny p a p , episcopalis püspöknek fia s mint 
diákon tért az egyházba s főt. Bailey newarki püspöktől 
ki szintén eonvertita, vette az oktatást. Tanulmányait a 
Saint-Sulpiceben és Romában végzé, azután pedig a newarki 
székesegyháznál nyert alkalmaztatást. Az egyesült államok 
jó részét bejárván, 200,000 dollárnyi összeget gyűjtött , mely 
a pünkösdi gyűjtés által mintegy 1.500,000 f rankra szapo-
rodván, elégséges leend arra, hogy Romában kellő számú 
if jak neveltethessenek az egyházi pályára, kik azután a 
megyékben alkalmazva a propagandában nyert józan tano-
kat Amerikában érvényesitsék. 

Baltimoreban nemrég tartatott meg a X. tartományi 
zsinat. Valamennyi püspök részt vett benne egy-egy hit-
tudós kíséretében. A megnyitó és bezáró ünnepélyek nagy 
szerüek voltak s a különféle felekezetű protestánsok meg-
hatva szemlélték azokat. 

Amerikában minden harmadik évben tartat ik tarto-
mányi és minden tizedikben teljes vagyis nemzeti zsinat. 

P. Hecker, a hires eonvertita s a paulisták congrega-
tiojának alapitója, folytatja fölolvasásait az állam kitűnőbb 
városaiban ; s april közepe táján Bostonban, a puritanismus 
eme főhelyén tartotta az ország vallásos helyzete felőli 
jeles értekezéseit. — A nagyszámú, többnyire protestáns, 
hallgatóság előtt a protestantismus káros következményei-
ről szólott. „A protestantismus, úgymond, következetesen 
az atheismusra vezet" s ez állítását annak különféle feleke-
zeteiről adott élénk rajzokban czáfolhatlanul bebizonyította. 

E vidék valóban idáig jutott már ; ugy hogy világos 

pl. szolgál arra, hogy Roma és a rationalismus szédelgései 
között nincs középút s vagy az egyikhez kell csatlakozni 
vagy a másikban eltévelyedni. „A bölcsészeti tanulmányok, 
úgymond a prot. rationalismus által tönkre jutot tak. Még 
csak a logica és erkölcstan némi foszlányai adatnak elő ; 
de a metaphysica már egészen feledésbe ment." 

A kép, melyet a család és a közerkölcsiség állapotáról 
nyújt , valóban ijesztő. S az egészben csupán s kizárólag 
protestáns szerzőket idéz. „Honnét a szaporodás oly csök-
kenése, kérdi egy protestáns orvos után ? s miért nem for-
dulnak elő gyermekgyilkosok a katholikusok közöt t?" A 
feleletet reá ismét protestáns orvos által mondatja, „nem 
azért, mintha a protestantismus e bűnükre oktatna, hanem 
azért, mert eltörölte a gyónást." Ez a család erkölcsössé-
gének legbiztosb eszköze, mely nélkül a moralisták szép 
beszédei s a parlamentek törvényei hatástalonok maradnak. 
„A protestánsok, folytatja, irtóznak a pápa tekintélyétől. 
De hiszen a pápa csak azt vallja, amit a püspökök, a papok 
s az összes hivő nép. Mindannyian csak egy ugyanazon 
szabályt követik ; mert mindannyian Istennek engedelmes-
kednek. A katholikus nem azt hiszi, amit a pápa vagy a 
püspökök akarnak, hanem amit Isten kinyilatkoztatott. 
Elöljáróinak, kik Istennek képviselői, engedelmeskedvén, 
nem hogy elvetné magát, miként a protestánsok mondani 
szokták, hanem inkább fenkelt lelkületűt tanusit." 

A protestantismus ilybeli hanyatlásával szemben az-
után előadja a katholicismus térfoglalásait s gyarapodását s 
ennek is oly képét rajzolja, mely fölötte bátorító. A katho-
likusok csak egyet követelnek : a közjog jótéteményét; 
egyenlő szabadságot azon számtalan felekezetekkel, melyek 
Amerikában nap-napra szaporodnak, s kivált azt, hogy 
saját költségükön nevelhessék gyermekeiket és ne kénysze-
ríttessenek pénzökkel járulni azok neveltetéséhez, kik más 
hiten vannak. 

Dr . Rogers Williams ezelőtt memphisi episcopalis lel-
kész, kinek megtérését a minap elbeszéltük szinte nyilvános 
fölolvasásokat tart , melyekre különösen protestánsokat hí 
meg. Czélja megtérésének okait előadni. Május elején a 
„Cooper Institut" nagy termében roppantszámu hallgatóság 
előtt elbeszélte, miként lett katholikussá. Az ilyféle elő-
adások igen kedveltek Észak-Amerikában és mondhatni, 
hogy sok hasznot haj tanak, mert az amerikaiak őszintén 
szeretik a szabadságot s nem tesznek ugy mint európai sza-
badgondolkozóink, hanem amit magoknak követelnek, azt 
másoktói sem tagadják meg. 

Egy bizonyos párt mindazonáltal, melynek feje Thur-
ston lelkész s mely mindent elkövet, hogy a katholikusok 
elleni régi gyűlölséget fölébreszsze, kivételt képez. Nevezett 
lelkész egyletet alakított , mely magát „ a z a m e r i k a i s 
k ü l f ö l d i k e r e s z t é n y e k t á r s u l a t á n a k " nevezi 
s melynek czélja a katholicismust minden kitelhető eszkö-
zökkel megtámadni s akadályozni. Ezek egyike volna, hogy 
az építészetet tőlünk elkölcsönözve, szebb és nagyobbszerü 
templomok emeltessenek mint milyenek a katholikusokéi ; 
a másik pedig a politikai actio, vagyis az arrai hatás, hogy 
a katholikusok a közhivatalokból kizárassanak s a prote-
stáns nevelés mindenfelé elterjesztessék. Továbbá, hogy az 
Irlandbóli bevándorlás ellensúlyozására protestáns németek 
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átvándorlása segittessék elő. Végre pedig, hogy u j irodalom 
létesitessék. 

Mindebből kitűnik, hogy a protestántismus nálunk 
végét j á r j a s hogyha Európából u j erőket szerez, ezek nem 
az ő táborát, hanem az atheismusét fogják növelni. Az idő 
elérkezett, amidőn a nemzeteknek szintúgy mint az egyé-
neknek nem marad egyéb választásuk, mint a kath. hitet 
az ő változhatlan dogmáival és polgárosító erkölcstanával 
elfogadni; vagy pedig elfogadni a rationalismust összes 
következményeivel, melyek az értelem elhomályositása, a 
sziv megrómlása s a társadalom megsemmitése. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Notwend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Epen nem szándékunk ugyan ezzel azt mondani, mi-
ként a jelenkor általános föltétlen kárhoztató Ítéletre méltó, 
mintha jelenben a jó, az erény, a szép és az igazság helyett 
csupán a rosz, a valótlanság, a bün, az erkölcsi rut, a hazu-
dozás szolgálatában fetrengene az egész világ. . . . Sőt igen 
is elismerjük, hogy a gyász-jeleneteknek közepette, hála az 
égnek ! léteznek olyanok is, k ik a népszerűség kábitó gőzé-
től magukat elszédittetni nem hagyván, az erény, a szép, az 
igazság, jog és törvény iránt nem csak fogékonyak, hanem 
a sajtó szabad és beláthatlan nagy terén mind ott, a hol kell, 
világosan, hóditó tárgyavatottsággal lelkes védszavokat is 
emelik mellettük. Igen is vannak, kétszeresen üdvözöljük 
őket, kik túltéve magokat a százados igazolhatlan ellen-
szenven, mely sokaknak mindennapi kenyerévé vált, dicső-
ségüknek ta r t j ák az amazoknak szemében lenézett, megvetett 
kath. egyházzal, papsággal tartani, jogait védeni, elveit 
győzelemre segíteni, és ezt meg is merték s merik is a vi-
lágnak mondani. . . De annyit még is bátorkodunk kérdeni : 

valljon azoknál, kiknek romboló működésénél fogva nyo-
morteljes napjainkban a trónok, mint a vihartól hányatott 
hajó, ingadoznak, a népek, mint a haldokló, tűnődve min-
denfelé kapkodnak, az egyház, világ e szegletköve ellen foly 
az elkeseredett harcz, — van-e még ott, nem mondjuk, jog-
érzet, de csak elfogulatlanság, itélet-józanság másnak igazai 
iránt ? ! " . . . Nem nevezhetni azokat az igazság és valóság 
jogai esküdt elllenségeinek, kik szabadosságot, féktelenséget, 
saját eszük bálványozását, vagy, mint rikácsolják „függet-
lenséget," melynél az egész világ az ő törvényt és rendet 
nélkülöző akaratuk- és nézetüktől függjön, óhaj tanak ? . . . 
Pedig elegen vannak ilyenek ! . . . Nem nevezhetni a társa-
dalmi lét minden fönálló jó és a közboldogság alapja feldú-
lóinak azokat, kik szivükben gyűlölettel, kiirtó és megsem-
misítő szándékkal levén, minden szent, jó, igaz és fönsé-
ges iránt, mig nagy szavak között a „szabad elvek" elő-
harczosaiként kívánnak szerepelni, azalatt a félreismer-

hetlen jogok korlátozása, sértése, mi több, lábbal tapodásá-
nak tekintetéből az irányadó fogalmakba is, mások balra 
tévesztésére, kétértelműséget csempésznek be ? . . . . 

Pedig nem csekély az ilyenek száma ! . . . . 
Mire mutat mindez ? Miről ad fö lv i l ágos í t á s t ? . . . . 
Mindenesetre a jó és rosz közötti szakadat nélküli 

harczról, minden bizonynyal arról, hogy az emberiségben 
már az ős hajdanban oly rettentő módon megkezdett ellen-
kezés folyton folyvást tart . Egyrészt azok közül, kiknél az 
igaz és igazságosság utáni vágy, a jogok irányában őszinte 
tisztelet honol, k ik a bűnt nem teszik eléje az erénynek, az 
erkölcsi rútat az erkölcsi szépnek, a becstelent a becsüle-
tesnek ; és másrészt azok között, kiknél a rosz szenvedélyek 
és bünők fertelme az élet főrugója, kiknél a rohanó indula-
toknak szüntelen rabszolgája az ész, kiknek élete nem kü-
lönbözik a préda után iramló vadétól, mely ösztöne vak 
dühében nem ismer törvényt, nem tekintélyt, mely által 
akár saját faja , akár más vad állat elől hátrálnia kellene t 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A sz. Vincze-egylet, jul. 1-én tartott értekezletében 

nagy örömmel értesült H a y n a 1 d Lajos érsek ő excljának 
azon nagylelkű ajánlatáról, mely szerint a nevezett egylet-
nek a lakásból kifogyott szegények beszállásolhatására ala-
kult vállalat eredményes működése alapjául 1000 ftot aján-
dékozott. ' (Társ. Ert . ) 

— A Romában létező amerikai collegiumra már 16& 
ezer dollár gyűjtetet t . 

— A baltimorei egyháztartomány püspökei 10-ik zsi-
natjok befejeztével körlevelet bocsátottak ki, melynek tá r -
gyát a nevelés, kisdedek meggyilkolása, a k a t h . sajtónak 
támogatása, veszélyes mulatságok, a fekete hitrokonok, 
árvaintézetek, a püspök és alpapság közti valamint a pápá-
hozi viszony képezi. 

— A linczi püspök ellen f. hó 12-én itélet hozatott, 
melynél fogva a közrend megzavarásának megkísértése 
miatt 14 napi fogságra Ítéltetett. (Hír szerint ő felsége a 
büntetést elengedte.) 

— A párisi szabadkőmivesek f. hó 9-én gyűlést tar-
tottak, melyben inditványoztatott, hogy jövő december 8-án 
rendkívüli nagygyűlés tartassék, és a concilium határoza-
taira adandó válasz alapittassék meg. Mellinet nagy-mester 
azonban ezen indítvány tárgyalását nem engedte meg és a 
gyűlést föloszlatta. — De minő conciliumi határozatokra is 
lehetne már válaszolni dec. 8 -án? 

— A „Pfälzer Zeitung" szerint Neustadtban junius 
29-én halt meg Cordier Anna, ki a franczia köztársaság 
ideje alatt 1798 ban mint a szépség istennője vezettetett 
körül a város utczáin. 

— A varsói érsekmegye administrátora, Zwolinski, 
ki eddig mindent a kormány kedvére tett, és azért ép ugy 
persona gratissima volt, mintáz elhunyt Lubienski, a szent-
pétervári kath. collegium irányában szintén fölmondotta az 
engedelmességet ; hivatalától fölmentetvén Varsót elhagyva 
Boroszlóba ment mint hontalan. 

— Az olasz fővárosokban több lap lefoglaltatott, mivel 
a pápa sz. Péternapi tiltakozását közölvén e szavakat is hí-
ven hozták : Perdet Deus eos, qui nos perdere festinant. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, julius 21-én. 6 
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Sándor nyomdai irodájá-
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sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Roma és a francziák. — Ő szentsé-
gének a herczegprimáshoz intézett válasza. — Gr. Beust 
sürgönye. — Egyházi tudósitás. — Irodalom. — Vegyesek. 

Roma és a francziák, 
A hir, hogy a francziák Olaszországgal kötött 

valamely titkosabb szerződés alapján visszavonat-
nának a pápai területről, folytonosan ismételtetik és 
valónak hiszik is mindazok, kik a pápaság megbuk-
tatására törekedve ennek egyedüli akadályaul még 
csak a franczia hadseregnek a pápai, államban való 
jelenlétét tartják. 

Napjainkban, melyek oly sok szószegésnek, a 
szerződések oly könnyelmű széttépésének voltak 
már tanúi, ez sem volna éppen lehetetlen, hisz oly 
férfiú intézi Europa sorsát, kinek dynastiai rokon-
elődjéről egy lángelmü franczia iró ezt mondá : 
I. Napoleon tevékenységre nézve valóban nagy volt ; 
jellemre kincsiny, erényre nézve pedig semmi. Sze-
retjük mindazáltal hinni, hogy ez valósulni nem fog, 
és maguk a jobblelkü francziák is ezen hiedelemben 
vannak. 

Az olasz egység, Maumigny szerint, előidézvén 
a német egységet, okvetlenül szükségessé tevé, hogy 
számba vétessék egyszerre a carbonarismus az abso-
lutismussal. Szükségkép föl kell magunkat vértez-
nünk a mazzinismus és a kozákok, a déli szövetséges 
köztársaság alakitása és az éjszaki fejedelmek coa-
litioja ellen. Ha a francziák elhagynák Çivita-
Vecchiát, egymásután sújtatnánk a köztársaság és 
a kozákok által, mint ezt Napoleon megjósolá. 

A keresztényellenes democratia, mely a kath. 
nemzeteknél, különösen pedig a latin fajuaknál is 
nyilvánul, okvetlenül a kozákokat vonná maga után, 
ha valamikor diadalmaskodnék; diadalt aratna pe-
dig, ha Spanyolországban u j 93 merülne föl; 
különösen pedig Olaszországban a legoriásabb harcz 
támadna, lia a béke fejedelmének trónja fölforgattat-
nék. Dél és Észak lenne leginkább az érdekbe 
vonva, és ezen előrelátásban Bismark már alkalma-
sint előkészíti rendszabályait. 

A porosz miniszter gyorsan és szilárdan határoz, 
dc azért határozata mindenkor jól átgondolt. Benne 
ugyan hasztalan keresnők azon ügyességet, mely az 
igazságra és örök elvekre támaszkodik s melyet 
bölcseségnek szoktunk nevezni; azonban ezen böl-
cseség helyett, mely alapja a nemzetek valódi és 
tartós nagyságának, legnagyobb mértékben birja 
azon ügyességet, melynél fogva Poroszország ambi-
tiojának szolgálatába tudja vonni mindazou előité-
leteket, elveket, érzelmeket, legyenek aztán jók 
vagy roszak, melyek Európát ma izgalomban tart-
ják; nála egyaránt eszköz a tévely és igazság, a 
Protestantismus és katholicismus ; az erőszak és jog, 
a fajnak és helynek szelleme, a sajtó és a páholyok. 
Mindegyik néphez, minden párthoz, mindegyik feje-
delemhez annak nyelvén képes szólani. 

Ezen miniszter mindazon utópiák által hízelgett 
a franczia kormánynak, melyek ennek elszéditésére 
igenis alkalmasak, s minők : a nemzetiségek uj joga, 
a modern szabadság, az olasz egység megszilárdítása, 
az osztrák ház megalázása. Később pedig, midőn 
Sadovanál a harczi zaj fölébresztette, kijózanitotta a 
franczia kormányt, föllelkesité a német nemzeti szel-
lemet és a francziák ellen izgatta. 

Ha a francziák kimerülnének, gyöngülnének a 
romai kérdésben, biztosak lehetnek, hogy Bismark 
a pápaság megvédőjéül tolja föl magát; mert neki 
minden kedves a francziák befolyásának meggyön-
gítésére, mely egyedüli akadálya még a porosz ki-
rály császársági ambitiojának. 

Jó ideje már, hogy az ügyes miniszter igyek-
szik magának a katholikusokat megnyerni. A háború 
alkalmával tábori papokat rendelt számukra, a sebe-
sülteket irgalmas nénikék által ápoltatta; a béke 
beálltával pedig a kath. iskolák szabadabban fejlőd-
hettek. Apápajubileumja alkalmával a porosz király 
fölülmulta a kath. fejedelmeket, s majdnem egymaga 
voltképviselvea vaticanbankiállitott adományok közt. 

Jelenleg is a porosz hadsereg tisztjeinek és ka-
tonáinak teljes szabadságot ad a pápa hadseregében 
szolgálhatni. Antonelli bibornoknak fölajánlott egy 
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német legiot, kétségkívül ellensúlyozásául a romai 
csapatoknak és kiegészítésül is, ha az ujonczozás ne 
tán különben akadályokra találna. 

Mindez tagadhatlanul csak politika, de mond-
hatjuk, jó, okos politika, mert mindig meg van en-
gedve az ellenségnek oly kép ártani, hogy jót teszünk 
és igy gyengitjük öt. A jó mindig jó, habár a szándék 
kétséges is. 

Roma, a francziák hibája által, nem lenne-e 
kényszerítve magát a poroszok karjába vetni? Elég 
volna-e csak a non interventio elvét kimondani, hogy 
a porosz akadályoztassék a francziák helyét elfog-
lalni, ka azok Civita-Vecchiából kivonulnának? És 
ha Poroszország nem hódolna ezen elvnek, mit tevő' 
lenne a franczia kormány ? ha pedig elfogadná, tisz-
telné ezen elvet, valljon a franczia kormány magára 
vállalná-e a felelősséget azon forradalomért, mely 
katonái kivonulását okvetlenül követné Europa déli 
részében ? 

Könnyű belátni a veszélyeket, melyek a kivo-
nuláshoz vannak kötve, mig ellenben a franczia 
occupatio most mindazokat féken tartja; másrészről 
pedig megőrzi, történjék bármi, a franczia becsületet 
és adott szót, és megmenti a francziákat a „bevégzett 
tények" azon logikájától, melyet Gaeta és Castel-
fidardo után elfogadni kénytelenek voltak. 

Az mondatik talán, hogy a septemberi conventio 
kötelezi a franczia kormányt ? De minő joggal tart-
hatná Olaszország ezen szerződést a francziák szemei 
elé, melyet ő 1867-ben oly rútul megsértett? Más-
részről pedig1, ha az olasz kormánynak szándéka 
becsületes, minő érdekében lehet megakadályozni, 
hogy a francziák Civita-Vecchiában maradjanak a 
pápa engedelmével? 

Elhagyva ezen várost a franczia kormány min-
den hatását elvesztené a külországi katholikusokra. 
Ha mindig az ismételtetik, hogy az uj jognak föl 
kell forgatnia az előbbi kormányokat, hogy az örök-
lés helyébe az általános népszavazat teendő, ezáltal 
az éjszaki fejedelmek coalitioja mód nélkül elősegit-
tetik, mert a dynastiai érdek, vallás, ambitio egy-
aránt fogja őket ösztönözni az egyesülésre, mihelyt 
észreveendik, hogy kath. alattvalóikra a franczia 
kormánynak nincs többé semmi befolyása. 

Ezen coalitio ellenében egyedül fognánk állani, 
belülről meggyengittetve a pártok által is, de külö-
nösen a jobb lelkűek elbátortalanitása által, ha arra 
a francziák ily eljárása a romai kérdésben okot szol-
gáltatna. 

Ausztriától alig remélhetnénk segitséget. Az 

igen természetes neheztelés Magenta és Sadowa 
után, a német szellem, politikájának rendszeres inga-
tagsága, Poroszországnak alattomos actioja, az osz-
trák kormánynak a francziától eltérő kormányzati 
elve : mindez gátolni látszik őszinte és tartós szövet-
séget, és elég volna, ha csak várakozó neutralitást 
lehetne tőle kieszközölni. 

Angolország szokásos egoismusába burkolná 
magát. Spanyolországot belháború marczangolná ; 
Olaszországot a forradalom rákja roncsolná, s amúgy 
sem levén elég katonasága, pénze, marinája, egészen 
Francziaországra nehezednék a kikerülhetlenharcz-
nak súlya, mert a clubbok sodornák abba mint 92-
ben. Ezen harczban a szövetségesek csak hátrányára 
volnának a franczia kormánynak. 

De mig a francziák Civita-Vecchiában vannak, 
fegyverkezve és védve is vannak az olasz árulás, 
hűtlenség ellen. Ellénségeinkkel való szövetkezési 
viszketegsége ekkép paralysálva van, Romának pe-
dig mitől sem kell tartania. Mig a pápa szabad, ad-
dig a respublika ki nem vihető Olaszországban, és 
ilyen addig máshol is, mert annak minden szálait a 
carbonarismus tartja kezeiben. Mig pedig a szövet-
séges köztársaság föl nem üti fejét, az éjszaki coali-
tiotól sem kell tartani ; ez ily esetben indokolatlan 
és veszélyes volna; a katholikusok rokonszenve a 
francziákkal marad, és a nemzetek sem hajlandók 
csupa ambitioból megindítandó harcznak a támoga-
tására. Másrészről Erancziaországnak elég ereje van, 
melyet egyedül a forradalom gyengithetne meg; de 
mig Francziaország egy, addig azt mindig a jog és 
igazság szolgálatában használhatja legyőzhetlenül. 

Civita-Vecchia az európai békének palladiuma. 
A francziák azt ki nem üríthetik anélkül, hogy ne 
veszélyeztetnék a császárságnak, Francziaországnak, 
Európának inkább mint a pápának biztosságát, mert 
IX. Pius után is fog élni Péter az ő utódaiban. 

Ne csalatkozzunk ; választanunk kell a nemzeti 
hagyományok és az italianismus, IX. Pius és Maz-
zini, a forradalom, mely a köztársaságra, invasiora 
vezet, és a katholicismus közt, mely rendet és békét 
teremt, tisztelet- és dicsőségre vezérel, ha jól föl-
fogják a francziák missiojukat és azt tudják is be-
tölteni. 

„Francziaország, mondja IX. Gergely sz. Lajos-
hoz, a legkeresztényebb monarchia. Istentől megál-
dott ezen királyságot választá ki Udvözitőnk, hogy 
végrehajtója legyen isteni akaratjának, a szabadság 
és az egyház hitének védelmére, a gonoszok megfe-
nyitésére és az igazság megóvására." Tanuja mind-



ennek a, dicsőséges expiditio Spanyolország- és Al-
gírba, Roma- és Mentanába, China- és Cochin-
chinába. 

Ezek azon hadak, melyekről el lehet mondani 
a franczia császárral : „Harczaink történelme — tör-
ténelme a haladásnak és civilisationak." Francziaor-
szág hű maradván ezen missiojához könnyen fog 
diadalmaskodni kül- és bel nehézségein, és könnyen 
szét fogja oszlatni a látkörön csoportosult fekete 
pontokat. 

Ha odahagyná Olaszországot (pedig, ha kiüriti 
Civita-Vecchiát, nehezen fog többé tőle függni a 
teljes egyesülés létesülése) felelős lenne Isten és 
emberek előtt mindazon roszért, mely Európát el 
fogná árasztani. Eszélytelensége, gyávasága által 
előidéztetnék azon utolsó csapás, melynek eredménye 
az olasz egység leendne. És ezt nem a pápaság, ha-
nem inkább a császárság bánná meg ; mert IX. Fiús-
nak nem kell dynastiát alapítani, és Péter soha sem 
hal meg. Nem is a concilium miatt nyugtalankodunk 
ekkép szólva, hanem Francziaország miatt. Minél 
későbben gyűlhet össze a zsinat, annál inkább meg-
erősödhetnek Francziaország ellenei. Neki nincsen 
az igérve, a mi az egyháznak, de ugyanazon ellensé-
gekkel kell szembeszállnia. melyekkel az egyháznak, 
mert IX. Pius ellenei az egész földgömbön egyszer-
smind az ő ellenségei is. A körülmények gondviselés-
szerű találkozása által a francziák csak veszthetnek 
elhagyva az egyházat, mig azt védve, dicsőségre 
emelkedhetnek. Visszaszorítva az egyház segélyével 
a köztársaságot és kozákokat, a dél socialismusát és 
az éjszak autocratiáját, Francziaország saját érde-
kében harczol, érdekében inkább a civilisationak 
mint az egyháznak. 

Isten Francziaországot azon kiváltságos tiszte-
letben részesité, hogy Roma védelmét reá bízta két-
ségtelenül Chlodvig és Nagy-Károly, Bouillon és 
sz. Lajos emlékeért; szüksége azonban reá nincs. A 
császárságot is talán a concordatum és Roma meg-
mentéseért tisztelte meg ezen előjoggal : de a chasse-
pot-fegyvereket is nélkülözheti, mert ezek hiányában 
Isten maga tenne csudadolgokat. 

Ha Isten velünk van, mondhatja IX. Pius is 
sz.Pállal, kinek tekintélyével bir,ki lehet ellenünk? 
Mondhatja a királyi profetával : Ha hadseregek tá-
madnak el enem, szivem meg nem retten, és ha harcz 
áll előttem, éppen ebben is bizom. — Aranymiséje 
napjának találkozása sz. Leo ünnepével valóban jós-
latszerü. 

„Minél siralmasbak és fenyegetőbbek ezen me-

rények, mondja a szent atya a neversi püspökhez irt 
levelében, annál inkább erősbödik bizalmunk a Ma-
gasságbelinek segélye iránt. Mert ha kisebb veszély-
kor Isten, ki oly irgalmas Olaszország és Europa 
iránt, a barbárok borzasztó invasioja alkalmával 
szembeállította azzal helyettesét, és e sz. pápának 
(Leo) megjelenése és szavai által visszavonulásra 
kényszeritette őket : nem fogja-e még szembeötlőbb 
csudatett által tönkre tenni az összeesküvőket, kik 
gonoszságukban teljesen föl akarják forgatni a ter-
mészeti és természetfölötti rendet, melynek ő szer-
zője ? Minden bizonynyal ! Valamint ezen elődünk 
állhatatossága által mintegy növekedni érezzük 
erőnket, ugy diadalának emléke lelkesíti reményün-
ket a győzelem iránt is, és pedig annál inkább, mert 
szemben a csudálatos eseményekkel a Grondviselés 
mintegy biztosítani látszik bennünket hasonló, sőt 
még nagyobb eredményekről is." 

Francziaországtól függ, IX. Piusnak reménylett 
sikerében akar-e osztozni vagy Mazzini bukásában ? 
A kath. népeknél a forradalom hitehagyott Juliánt, 
az egyház pedig Nagy-Károlyt keres. A francziákon 
áll tehát választani a dicsőség vagy szégyen, az ég 
és föld áldása vagy átka közt ! 1—k. 

0 szentségének a herczegpriináshoz intézett válasza. 

PiusP . P. IX. 
Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Benedi-

ctionem. Tuas binas quam libentissime accepimus Epistolas, 
quarum altera die 30. proximi mensis Mártii ad Nos scripta, 
altera die 15. nupor elapsi Április ad Nostrum, et hujus 
Apostolicae sedis Nuntium Vindobonae morantem data, cum 
quinquagesimus anniversarius rediret dies, quo Sanctam 
Immaculatam Salutarem Hostiam primitus Deo omnipo-
tent! obtulimus. Ac nullis verbis explicare possumus Vene-
rabilis Frater , quantam consolationem, laetitianque Nobis 
attulerint ejusmodi Tuae jucundissimae Litterae. E x iis 
enim novimus, quantum fuerit animi Tui, et universi istius 
Tui Cleri, Populique fidelis, ac totius Hungáriáé gaudium, 
et exultatio ob eumdem anniversarium diem, et qua solemmi 
celebritate Sacrum Pontificali ritu a To fuerit peractum, et 
sermo quoque habitus, maxima in isto Metropolitano Templo 
adstante fidelium cujusque ordinis, gradus et conditionis 
frcquentia. Intelleximus quoque, Venerabilis Frater , quo-
modo omnes iidem fideles eodem die exultaverint, illumque 
spelendidis quibusque significationibus concelebrandum cu-
raverint, et quibus egregiis, omnique laude dignis sensibus 
singularem suam erga Nos, et hanc Petri Cathedram pieta-
tem, amorem et observantiam palam, publiceque profiteri, 
ac declarare vehementer laetati fuerint. Equidem per To 
ipse facile cogitatione assequi poteris, quantam voluptatem 
perceperimus ex praeclaris hisce declarationibus catholicae 
Ecclesiae filiis omnino dignis. Itaque maximas Tibi, et isti 
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Tuo Clero, Populoque fideli aginius gratias, et a bonorum 
omnium largitore Deo humiliter, et indesinenter exposcimus, 
ut omnia prospéra, et salutaria Tibi, Tuoque Clero, ac Po-
pulo cunctisque Hungáriáé Catholicis concedere, ac uberri-
ma divinae suae gratiae dona tribuere semper velit. Jam 
vero gratissimum animum Nostrum Tibi, et ejusdem Hun-
gáriáé Catholicis etiam atque etiam profitemur pro pulcher-
rima Cruce ad pectus ornandum, quam pretiosissimis gem-
mis ditatam ac distinctam ad nos mittere voluistis. Atque 
item maximas grates persolvimus pro piis oblationibus, quas 
ad gravissimas Nostras, et hujus Sanctae Sedis sublevandas 
angustias Nobis offerendas cura3tis. Tibi vero persuadeas 
velimus, potissimam esse benevolentiam, qua Te in Domino 
complectimur. Cujus quoque certissimum pignus sit Aposto-
lica Benedictio, quam ex intimo corde depromptam, et cum 
universae felicitatis voto conjunctam Tibi ipsi, Venerabilis 
Frater , et gregi Tuae vigilantiae concredito, omnibusque 
Hungáriáé Catholicis peramenter impertimus. Datum Romae 
apud S. Petruiii die 6. Maii anno 1869. Pontificatus Nostri 
anno Vicessimotertio. Pius PP . IX. m. p. 

Or. Beast államcancellárnak sürgönye gr. jTraatmanns-
dorf romai osztr. követhez. 

Bécs, 1869 jul. 2. 
Romában tartózkodása első napjaiban ismételve alkal-

ma volt önnek a sz. széknek a cs. k. kormány iránti legbé-
külékenyebb hajlamait constalálni. 

Néhány jelenség azon föltevésre jogositá exedat, hogy 
a sz. atya ugy miként legkivállóbb tanácsadói, igazságosab-
ban kezdik méltányolni az osztrák-magyar monarchia hely-
zetét, valamint azon sajnos véleménykülönbségek okait is, 
melyek 1868-ban nyilvánultak. 

Részünkről ezen jelenségeket őszinte megelégedéssel 
fogadtuk, és arra törekedtünk, hogy az excád által jelzett 
iránylatok kifejlődését magunktartása által előmozditsuk. 

Legújabb jelentéseiből itélve azonban ugy látszik, 
mintha a szentszékhezi viszonyaink ezen folytonos javulá-
sában a megállapodás egy neme következett volna be. Név-
szerint pedig egy legközelebb előfordult körülmény, a linczi 
esemény járult hozzá, hogy a régi érzékenység ismét feléb-
redt, s a cs. k. kormány szándéklatai iránt ujabb bizalmat-
lanság keletkezett. 

Már átküldöttem e xcádnak a szükséges utasításokat, 
hogy a tények, a mennyire az érintett esetre vonatkoznak, 
helyesen megvilágittassanak. Mindamellett nem tartom feles-
legesnek ezen alkalommal még korábbi eseményekre is 
visszatérni és a sz. székkel támadt nehézség okait általános 
szempontból megvizsgálni. Ezen vizsgálat talán azon eszköz 
feltalálására vezet, melynek segélyével ha egyetértés nem 
éretik is el, legalább azon akadályok mellőztetnének, me-
lyek a dolgok kielégítő állapotának helyreállítását eddig 
gátolták. 

Mindenekelőtt okvetlenül szükségesnek látszik előttem 
a múltra való visszapillantás, hogy a napjainkban előfordult 
tényeket pontosan számba vehessük. 

Körülbelül a mult század második felében valamennyi 
polgárosult államban azon félreismerhetlen törekvés nyilvá-
nult a polgári hatalmat a vallási hatalomtól való függés alól 

felszabadítani. Ily erős és messze terjedő mozgalom befolyá-
sa alól Austria sem vonhatta ki magát. Ez volt eredete a 
jozephinismus nevezet alatt általánosan ismert rendszernek. 
A megnevezés történelmi szempontból nincs teljesen iga-
zolva ; mert József császár, őszintén mondva, nem alkotta e 
rendszert, noha kétségtelenül annak legerélyesebb képvise-
lője volt s azt talán a szándékba vett határokat túlhaladó 
mérvben is foganatositotta. Az igazság kötelez annak 
elismerésére, hogy e legjobb szándéklattól lelkesített ural-
kodó, midőn azokat tágasabb körben gyakorlati érvényre 
juttatta, ily módon azon elvekhez csatlakozo tt, melyek már 
a nagy császárné, Mária Terézia, sőt ennek atyja VI. Károly 
császár alatt behozattak. 

A heves rohamot II. József uralkodása alatt, mint ez 
meg nem fékezhető haladási mozgalmaknál gyakran törté-
nik, a reactio egy neme követte, II. Leopold és I. Ferencz 
császárok alatt az elődök törvényei a gyakorlatban lénye-
gesen enyhittettek s ezen uralkodók jobb viszonyok helyre-
állítására is törekedtek az egyházzal. Egészben véve azonban 
nem engedték megrendíteni az elvet, moly szerint az állam 
felügyeletet gyakorol az egyházi ügyekben. Ezen elvek 
tettleg valóban sokkal inkább megfeleltek az autocrata és 
bureaucrata alapnak, melyre akkor az osztrák államok kor-
mánya fektetve volt, sem hogy a nevezett uralkodók bátor-
kodtak volna az épület alapkövét kirántani. 

Azt mindamellett nem lehetett tagadni, hogy az akkori 
osztrák törvényhozás merev ellentétben állott a katholika 
egyház bizonyos dogmáival. 

A dolgok ily állapota által előidézett nehézségek min-
dig sajnosabbak és érezhetőbbek lettek a gyakorlatban, 
mióta a katkolikus érdekek, a kölni összeütközés folytán, 
ujabb lendületet nyertek. Névszerint Metternich herczeg 
államcanczellár volt, ki I. Ferdinand egész uralkodása ideje 
alatt hangosan proclamálta, hogy a dolgoknak ily módoni 
tovább fejlődése lehetetlen, s hogy törekedni kell az elvek 
terén békét kötni az egyházzal. 

A herczeg számos kisérleteket tőn az ügyek élén levő 
államférfiakat eszméi elfogadására birni és szavazatikat egy, 
Romával kötendő compromissum érdekében megnyerni. De 
fáradozásait meghiúsította az ellenzék, mely akkori időben 
élénken támogattatott bizonyos főpapok által is, kik az 
állam gyámnokságát megállapitó rendszer szellemében 
nőttek fel. 

A fontos kérdés tehát függőben maradt azon perczig, 
melyben az 1848-i mozgalom kitört. 

A mint a közélet minden rétegeiben a cselekvési sza-
badság elvének behozatalára készültek, egyszersmind lehet-
lenné vált, hogy a katholika egyház továbbra is járszalla-
gon vezettessék. 

Az alkotmányos kormány-rendszer helyreállításával 
bármily nemű lett legyen az különben, szükségkép az állam-
mindenhatóság rendszere az egyházzal szemben is magától 
elesett. 

Az akkor kormányon levő férfiak nem ismerték fel 
sem ezen tényt, sem a dolgok állapotában bekövetkezett 
változásokat. Miután a kremsieri úgynevezett alkotmányozó 
gyűlés által megkísértett mű hajótörést szenvedett, az ezt 
követő 1849 márcz. 4-i octroyált alkotmány, ellentétben az 
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-edddig fennállott összes hagyományokkal a kath. egyház 
szabadságának elvét forma szerint elismerte. 

Törvényesen megtámadhatlan tény ennél fogva, hogy 
a katholikusok Austriában egyedül az alkotmányos elvnek 
köszönik, ha ama nyugtalanító kötelékektől megszabadul-
tak, melyekkel az államnak gyakran igen messze kiterjedő 
befolyása az egyház ügyeire lelkismeretüket terhelé. Romá-
ban emlékezniük kellett volna e körülményre, midőn azon 
allocutio alkalmából, melynek hatása felett most is sajnál-
kozunk , alkotmányunk a legkeserűbb kárhoztatás tár-
gya volt. 

Az 1849-ki alkotmányban rejlő csirákat kifejleszteni 
nehéz feladat volt, méltó, hogy azzal a legjobb elmék fog-
lalkozzanak. A czél elérésére választani lehetett két külön-
böző rendszer között. Lehetséges volt : 

1. Vagy a fenálló törvényeket és rendeleteket meg-
szüntetni, melyek az u j renddel többé meg nem fértek, még 
pedig ugyanazon utón, a melyen létrejöttek, t. i. egyszerűen 
a törvényhozói ha talom gyakorlása által. 

2. Vagy pedig a sz. székkel formaszerinti egyezményt^ 
a concordatum egy nemét kötni, mely a tervezett reformok-
nak egy synallagmaticus cselekmény jellegét kölcsönözné. 

Nem szenved kétséget, hogy a két első motivum min-
denesetre nem csak egyszerűbb, de az alkotmányos elveknek 
inkább megfelelő is leendett. Midőn t. i. az alkotmány a ha-
talom felosztását az uralkodó és a nemzet képviseleti testü-
letei közt elismeri, ezzel egyszersmind kizár ja az idegen 
hatalom minden befolyását a beltörvényhozás ügyeire ; innen 
van az is, hogy majdnem valamennyi esetben, midőn alkot-
mányosan kormányzott államok concordatumot kötöttek 
Romával, ennek pontozatai külön, és a teljes függetlenség-
ben cselekvő törvényhozói hatalomtól eredő rendeletek által 
emeltettek jogérvényre. Gyakran még ezen rendeletek is, 
mint például az organicus czikkek Francziaországban, oly 
szellemben voltak szerkesztve, mely lényegesen különbözött 
attól, melyben a foganatosítandó egyezmény köttetett, ugy 
hogy az öszhangzás a kettő közt csak ujabb, olykor erősza-
kos értelmezés által állíttatott helyre. 

Kezdetben az általam ép most idézett elvek igazságát 
Austriában is elismerni látszottak. Az állam és egyház közt 
létesítendő uj viszonyok, rendeletek által szabályoztattak, 
melyek néhánya jelenleg is érvényben áll, de ugyanazon 
mérvben, melyben az alkotmányos formák szerinti kormány-
zás eszméjétől eltértek, e nézetek is megváltoztak, s más 
útra történt áttérés. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MADRID. A „Pensamiento" a s p a n y o l n é p r ő l 

ezeket írja : 
A septemberi forradalom még a leghitetlenebbek előtt 

is föltárta nagy szivét ezen dicső népnek, melyet annyiszor 
és annyifélekép ragalmaztak. 

Az isteni Gondviselés különös kegye és a szeplőtlen 
szent Szűz hatalmas pártfogása által a spanyol nép a hitet 
illetőleg mindig kiváltságos nép volt. Hasonlítsd össze Spa-

nyolhont Franczia-, Angol-, Német-, sőt Olasz- vagy bár-
mely más országgul és látni fogod, hogy Reccared alatti 
megtérése óta egész napjainkig nincs nemzet, mely a ka-
tholika hitet tisztábban és átalánosabban megőrizte volna, 
s hogy Spanyolország az, melyben legkevesebb eretnekség 
támadott s melyben az ilyenek legkevésbbé találtak kö-
vetökre. 

A protestantismus, azon eretnekség, mely valamennyit 
magában zárja, hasztalan zörgetett három századon át 
aj tainkon és hasztalan kísérlett meg minden módot, hogy 
tűzhelyeinkbe befurakodjék. Spanyolország azt mindenkor 
erélyesen visszautasította, sőt a legderekabb küzdéreket 
épen ő szolgáltatta ellene. 

Azonban e nemzet hitének egy más veszélyes lcisértője 
is akadt. Az indifferentismus, melyet napjaink eretnekségé-
nek nevezhetünk, szintén eljött szerencsét próbálni, hogy 
megkísértse aláásni azon szentélyt, mely ellen eddig a pokol 
minden törekvése meghiusult. E kísértés annál veszélyesebb 
volt, minthogy az ellenség mesterségesen elrejtőzve közel-
get t ; s a rationalismus- és liberalismusban bírta támogatóit, 
melyek az ész hatalmát a szabadság türelem szépségét han-
goztatva működtek össze a közös czélra, mely nem volt 
egyéb, mint meggyöngíteni a hitet s azt védeszközeitől meg-
fosztani. 

Miután évek során át, még az Üdvözítő szentséges 
nevére is hivatkozva, sokáig űzték mesterségüket és han-
goztatták ámitó beszédeiket: lehet-e csodálni, hogy az in-
differentismus itt-ott némi eredményt vívott ki, melytől fel-
bátorodva s már mintegy a győzelemről bi?tos, csakhamar 
elvetvén az álarczot, felkiáltott : győztem ! a katholicismus 
meghalt és kihalt a spanyol nép szivéből. ! ? 

Csalódás ! Két-háromszáz ember után, k ik méltatlan 
fiai e nemes hazának s kiket minden a szenvedélyeknek 
gátot vető vallás bánt, lehet-e Spanyolországra következ-
tetni ? Elhitethetik-e a világgal, hogy a becsületes spanyol 
nép, mely csendes tűzhelyénél él és kenyerét napi munkája 
izzadságán keresi, hitét és vallásos érzületét, e legdrágább 
kincsét, áldozatul hozta volna azon embereknek, kik az ő 
pénzén élnek, izgatnak, sürgölődnek s mindazt csupán am-
bitioból és személyes érdekeik kielégitése végett? 

A katholicismus nem halt ki a világból s meg sem is 
fog halni ; mert az istentelenek erőködései és a forradalmá-
rok hadonázásai fölött ott állnak Isten szavai, ki igéré, hogy 
egyháza fenálland a világ végéig, s hogy a pokol minden 
erőködései nem fognak diadalmaskodni raj ta . Nem, nem : a 
katholicismus nem halt ki a világból és még kevesbbé a spa-
nyolok szivéből. Kell-e reá bizonyság ? A forradalom maga 
szolgáltatta ezt. 

A spanyol nép mint rendesen tartózkodó volt mindad-
dig mig elhitethették vele, hogy csak politikáról van szó. 
De mihelyt belátta, hogy a czél, molyre a forradalom törek-
szik, a vallásnak megrontása : azonnal sorakozott és oly 
hevesen s oly erélyesen tiltakozott, hogy e fellépése a forra-
dalmárokat s nem egy katholikust is rémülésbe ejtett. 

Mihelyt a tartományokban hire futamodott azon bar-
bárságnak, melylyel a forradalom több szentélyt lerombolt 
és gyönge nőket zárdáikból kizaklatott : legott számos, min-
den osztálynak aláírásaival ellátott kérvények intéztettek a 
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kormányhoz tiltakozva az ily pusztítások ellen és azok or-
voslását szorgalmazók. A kormány azonban süketnek mu-
tatkozván : most a sajtóhoz folyamodtak és megszámlálhat-
lan aláírásokkal jegyzett tiltakozásaikkal özönlötték el a 
vallásos hirlapokat. 

Következett a vallási kérdés tárgyalása. A spanyol 
nép előrelátván azt, hogy mikép fogják ezt megoldani azok 
k ik magokat az ő képviselőiknek nevezik : ismét a kérvé-
nyezési joghoz folyamodott, mint az egyedülihez, mely ez 
esetben a törvények szerint előtte nyitva állott. A tartomá-
nyi kormányzók körrendeleteket bocsátának ki az ily kér-
vények meghiusitása végett ; és sokhelyütt részint ezek kö-
vetkeztében részint az alárendelt kormány közegek bugósá-
gából hallatlan faggatások követtetnek el az aláirások aka-
dályozása végett ; de mindannyi rendeletek, erőszakoskodá-
soki tilalmak, faggatások és mesterfogások daczára is a 
cultus-egység fentartására irány ló kérvények három millió-
nál több névaláírást mutatnak fel. Van-e reá eset, hogy 
valaha Spanyolországban valamely profán tárgyban ennyien 
kérelmeztek volna ? Mik ehhez képest a forradalmi szabad-
cultisták kérvényei, daczára az erőködéseknek, melyek el-
követtettek, hogy minél többen reá birassanak ? 

De akar juk-e még világosabb példáját a spanyol nép 
katholikus érzületének ? Madridnak, a tartományok fővá-
rosainak s az összes Spanyolországnak valamennyi szent-
egyházai eléggé hirdetik azt. A vallásos spanyol lapok már 
hetek óta szakadatlanul hozzák lajstromát azon engesztelő 
isteni tiszteleteknek, melyek a képviselő kamarában hangoz-
tatot t káromlások megkérlelése végett tar ta tnak, s bizonyos, 
hogy e lajstromok alig tizedrészét adják azoknak, melyek 
valóban megtartattak. Száz meg száz templom telik meg 
egyidőben hivőkkel, kik az Ur házába sietnek, hogy Isten-
től bocsánatért esedezzenek azon undok bántalmazások 
miatt, melyekkel az ő imádandó felsége, szentséges anyja 
és a hitnek titkai illettettek, és kérjék, hogy Isten tartsa 
viasza büntető kezét és ne sújtsa Spanyolországot egyesek 
gonoszsága miatt . Ezer és ezer minden korú, sorsú és álla-
potú tiltakozik naponta szive mélyében az istentelenségek 
és káromlások ellen. Ezeren és ezeren esküsznek megőrizni 
kath . hitüket, ugy a mint azt az anyaszentegyház előadja, 
s inkább százszorta meghalni, mint azt megtagadni, mint 
ahhoz hűtlenné lenni. 

Az expiátiók még koránt sem érték végöket. Mindad-
dig tar tandnak azok, mig csak az utolsó község az utolsó 
falu nem teendett valamit Istennek nyilvános megkérlelésére ; 
mert nincs a keserűségek és megpróbáltatások jelen nehéz 
napjaiban csak egyetlen nevére méltó spanyol is, ki vona-
kodnék hitét nyilván vallani; és ki nem volna eltökélve 
arra, hogy bizonyságot tegyen azon rossz akara tuak vagy 
elámitottak ellenében, kik Spanyolhont azzal a k a r j á k meg-
gyalázni, hogy elhitetni szeretnék, miszerint nem katholikus 
ország. 

Látott-e valaha valaki egyhangúbb nyilatkozást, mint 
milyennek hetek óta tanúi vagyunk ? Mutassanak fel, ha 
tudnak, a forradalmárok hasonló nagyszerű egyértelműsé-
get, mint milyennel a spanyol nép hitegysége mellett felszólal. 

Pedig itt a spanyol jámborságnak csak külső, nyilvános 
kijelentéséről van szó. Mit adnánk érte, ha közrebocsáthat-

nánk a magánlevelek sokaságát, melyek naponta hozzánk 
intéztetnek ! Ezeket kellene olvasni, hogy képzelmünk le-
hessen azon szent lelkesültségről, mely e népnek keblében 
lángol! Oh ha ezt ugy tudnák politikusaink mint mi : lehet-
séges lenne-e hogy ne változtatnák meg viseletüket, vagy 
hogy vissza no vonulnának állásaiktól, belátva, hogy mily 
hamisan hivatkoznak a nemzeti akara t ra ! 

Folytassuk e vallásos nyilatkozatokat, lelkünk el ne 
fáradjon, buzgóságunk el ne lankadjon. Ez az, a mire a ka-
tholicismus ellenei várakoznak ; szeretnék ha a hit és hitet-
lenség közötti küzdelem megszűnnék, hogy mondhatnák : 
ime le vannak győzve; odáig vittük a dolgot, hogy törek-
vésünket egykedvüleg nézik. Nem; ad juk folyvást nyiltan 
és ünnepélyesen hitünknek jelét. Keljünk szent versenyre 
egymással egyenkint, községenkint, tartománykint, hogy 
az Isten dicsőségének buzgalma nap napra gyarapodjék 
Spanyolors zágban. 

Valahányszor csak alkalom van reá : siessünk felhasz-
nálni a törvények által engedett jogot arra, hogy a rossznak 
a mennyiben tőlünk függ, elterjedését akadályozzuk ; s leg-
alább azt, melyet soha semmi törvény nem fog megtilthatni, 
azt, hogy egyesült imára gyülekezzünk az Isten házába ! 

Legyünk raj ta , hogy Isten velünk legyen s ne kétel-
kedjünk, hogy diadalt fogunk aratni ! 

CANTERBURY. Mackonochie ügye közelebb a can-
terbury-i egyházi Ítélőszék (cour des arches) elé került. 
Tudva levő, hogy Mackonochie a ritualismus gyakorlásáról 
vádoltatott s névszerint arról, hogy az oltáron g y e r t y á k a t 
gyújtatott , hogy tömjén-füstöt alkalmazott, s hogy a con-
secratiohoz vizzel elegyitett bort használt. A ri tualisták 
valamint az emiitett Ítélőszék- ugy a föllebbezésnél is el-
itéltetvén, jelenleg teljes határozatlanságban vannak ; mint-
hogy sem az államngyházzal szakitani, sem a romai katho-
lika egyház kebelébe betérni nem akarnak . Mindamellett 
katholikusoknak nevezik magukat. „Magasztos és dicső 
név, mondja a dublini „Revue", mely előtt a legragyogóbb 
elnevezések is elhomályosodnak. Ezen elnevezés az, mely 
egykor az. Ágostont e l ragadta; s mi szeretjük a ritualistá-
kat, mert szeretik e nevet, s tiszteljük őket, mert tisztelet-
ben ta r t ják e czimet, és szivünk egész hevével kér jük az 
Istent és reméljük, miszerint egykoron reájok is alkalmaz-
ható leend. De jelenleg még protestánsok ők s bevallott 
hivei egy antikatholikus felekezetnek. Protestánsok névleg 
és tényleg." Mily csalódás is az, moly e szerencsétleneket 
fogva tar t ja ? Mi szerencsétlen biztonság tar tóztathat ja 
vissza őket, hogy elhatározzák magukat az utolsó lépésre s 
nyiltan belépjenek a romai egyházba? Ez az, miről a 
dublini Revue érdemlegesben értekezik és melyről röviden 
szólani akarunk . 

A ritualisták főtévelye, mely őket anomal helyzetük-
ben visszatartja, azon hiedelemben áll, hogy létezik ugyan 
kath. egyház, de hogy ezen egyháznak mintegy három 
ágazata van, melyet a romai, görög és anglikán egyház 
képezne. Ezen elmélet voltakép semmiféle érvekre nem tá-
maszkodik ; de bármit mondjanak is ellene, a ritualisták 
ragaszkodnak hozzá s magokat anglikánoknak ogyszer-
smind pedig katholikusoknak is mondják. Tudniok kellene 



pedig, hogy közöttük s az anglikán egyház között nem test-
véri egység, hanem összeegyeztethetlenség létezik. Valóban 
mi csekély töredéket képeznek ők az anglikánok 20 ezernyi 
papsága és 10 millió liivei között ? Hány püspök, hittudós 
és közhive az anglikán egyháznak vallja velők együtt a 
szentségek hetes számát, a valóságos jelenlétet és a gyónás 
isteni rendeltségét '? Mily számosan vannak, kik mindezt 
hamisnak, babonásnak, keresztényellenesnek tar t ják ? Hi-
jába idézik föl a régi okmányokat, melyekből bebizonyít-
j ák , hogy 300 év előtt az anglikán egyház ezt meg azt val-
lotta. Nem az akkori angol egyházról ven szó, hanem a je-
lenről, melylyel ők összeegyeztethetlen ellenmondásban ál-
lanak. Ez ismeretes és mintegy kézzelfogható tény. Ok 
ugyan benvannak az államegyházban, de nem az államegy-
házból valók ; hacsak nem amaz átalános egyház felőli el-
mélet értelmében, melyet semmikép sem lehet igazolni. 

De lia a ritualisták nem tartoznak az államegyház-
hoz, még kevesbbé tartoznak ők a romai katholika egyház-
hoz. Ok nem hisznek egy l á t h a t ó egyházat , s nem 
képeznek velünk egy város t , egy templomot, egy aklot 
. . . mely képekben az u j szövetségi szentiratok Krisz-
tus egyházát ismertetik. Az őskorban, melyre oly sziveson 
hivatkoznak, Roma és a kath. egyház egyéb vidéki egy-
házai között közösség létezett s ezeknek amavvali egysége 
levelezések, zsinatok, tanácskérések s a kölcsönös imában 
találja kifejezését. Semmi ilyes nem csatolja őket hozzánk. 
Dogma, egyházfegyelem és kormányzat egészen különböző 
nálunk és nálunk ; s az, hogy valaha egyesülve valánk, se-
hogy sem elégséges arra, hogy jelenleg is egyesülteknek 
mondathassunk. Csak oly joggal mondhatnók e szerint azt 
is, hogy Franczia- és Angolország egy országot képeznek, 
minthogy egynémely geologok szerint valaha az azokat el-
választó tengerszoros nem létezvén, összefüggő területet 
képeztek. Az egyházi egységnek ily fölfogása tar that lan 
ámitás, mely annál kevésbé fogadható el, minthogy veszé-
lyes biztonságot szül, melyre támaszkodva a lelkiismeret 
elszunyad és nem ügyel a mélységre melybe sodortatik. 

Nem követjük a dublini „Revue"-t az ujabb rituali-
sticus kiadványok birálgatásaiban, mely kiadványok telvék 
e felekezet tévelyeivel. Az „Essais Peusée" czim alatt meg 
jelent kötetben sokhelyütt oly gyöngéd érzelmek és oly 
őszinte hangra akadunk, mely csak annál fájdalmasabb 
benyomást tesz reánk, minthogy azt mutat ja , hogy a tem-
plom küszöbén s az akol a j ta ja előtt állapodnak meg ; s 
hogy midőn már csak egy lépést kelle vala tenniök, hátrál-
tak ; sőt magokat az anglikánokat is csalatkoztatták vára-
kozásukban, kik már azt hitték, hogy Mackonohie elitélte-
tése következtében tőlök elválni s külön felekezetet képezni 
fognak. Azt ugyan csak helyeselni tudjuk, hogy a sértett 
indulat által nem ragadtaták magukat az elszakadásra s a 
ka th . egyházzali egyesülésre. Úgyis azt hánytorgat ják foly-
vást az anglikánok, miszerint a kath. egyház kebelébe való 
áttéréseknek mindenkor vagy a cultus fénye vagy a sértett 
önérzet az inditó oka. Ez bizonyára nem igaz. A mi az 
illetőket a határozó lépésra inditja, az azon kettős igazság 
felőli komoly meggyőződés : hogy először is a kath . egy-
házon kivül nincs üdvösség ; másodszor, hogy azon egyház, 
melynek jelenleg IX. Pius a feje, Krisztus igaz egyháza. 

Ekkép tehát az egyházi biróság Ítélete nemcsak nem 
eredményezte a ritualisták megtérését, hanem még csak e 
felekezetet sem szüntette meg. A ritualisták egyházi s világi 
tagjai egyértelmüleg elhatározták, hogy az Ítéletnek alá 
vetik magukat. De ez Ítéletet igen könnyű volt kijátszani, 
Gyertyákat az oltáron alkalmazni megtiltatott ugyan, de 
nem tiltatott meg azoknak az oltár melletti s körüli hasz-
nálata. Hogy tehát a consecratio ünnepélyesen történjék az 
ablakokba s az oltár köré s mellé fognak égő gyertyákat 
helyezni; Mackohonie pedig 7 lámpát föggesztett föl az 
áldozó oltár elé, melyek éj-nappal fognak égni. 

Az isteni tisztelet szertartásaira nézve az államegy-
háztól támasztott nehézségek tehát megvannak kerülve s 
különben a ritualista papok naponkint ugy lépnek az ol-
tárhoz mint eddig : egészen katholikus papi öltönyben, 
pontról pontra követve a romai kath. egyház miss-szertar-
tásait ; és ha halk mormogásaikat hallod, nem tudod angol 
vagy latin nyelven miséznek-e? Még a következő mulatságos 
incidens is méltó a megemlítésre. Mackonohie többek közt 
arról is volt vádolva, hogy a consecrátio alatt térdet haj t s 
igy a tiszteletnek gyanús jelét tanusitja. L o r d Cairus azon 
törte a fejét, mikép lehetne e térdhajtást ildomosán betil-
tani. A rubr ikákat vizsgálva ugy találta, hogy ennél mi 
sem könnyebb. A rubr ikák ugyanis azt mondják, hogy a 
consecratio előtt az officians a kenyeret és bort előkészítvén 
arczczal az oltár felé forduljon. Minthogy pedig ezentúl 
semmit sem rendelnek, kimondatott, hogy a pap a conse-
cratiotól fogva egész a liturgiái imák végeztéig arczczal az 
oltárnak fordulva álljon, s tehát a térdhajtástól tartózkod-
jék. A ritualismus elleni buzgóságban nem is ügyeltek arra, 
hogy ép ezen az oltárhoz fordult helyzet az, melyet a puri-
tánok leginkább rosszaltak, és mely egészen a kath. litur-
giának szokása. A ritualisták ellenben örülnek, hogy ily 
határozat őket szertartásukban nem háborgatja s a térdhaj-
tást illetőleg, mely betiltatott, legalább azzal vigasztalódnak, 
hogy ennek kivételével a romai liturgiát háborithatlanul 
követhetik. 

Az Ítéletnek tehát az volt eredménye, hogy a helyett, 
hogy a ritualismust megszüntette volna, inkább megállapí-
totta s neki az államegyházzal szemben némi törvényszerű-
séget biztosított. Lelkiismereti szempontból azonban azt 
tar t juk, hogy az eredmény egészen különböző leend s hogy 
mindinkább szakadozván a kötelékek, melyek a rituális-
must az államegyházhoz csatolják, ez is csak a romai egy-
házzali egyesülést fogja siettetni. Az anglicanismus és ritu-
alismus közötti egység ugyanis egészen mesterséges ; mig 
ellenkezőleg a katholicismus a ritualisták hitének és aspi-
ratioinak természetes czélját képezi. Mikor fognak tehát 
elvégre hátározatlan ingadozásaikból szabadulni ? 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Nothwendigkeit der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 
De a könyvismertetés határain messze túlviendne, ha 

mélyebben akarunk azon érzelmeknek, melyeket a becses 



mü figyelmes olvasása bennünk fölkeltett, kifejezést adni ; 
s ha minden idevágót, az eget a földdel, Istent az emberrel, 
erényt a boldogsággal együtt csak üres névvé lealacsonyí-
tani törekvő álszabadelvüink tekintetéből — apróra akarunk 
venni Azért napjaink abbeli jellemzésére, hogy e nagy-
hangú úgynevezett liberálisok épen nom jőnek zavarba, ha 
a pápaságot, s ennek kétségtelen birtokczimeken, s több, 
mint ezredéves léten, alapuló világi hatalmát, nem tekintve 
a történelmi államjogokat és magoknak ezen állam népeinek 
hő kívánalmait, kell rágalmazni ; s hogy nincs oly aljas 
gyanúsítás, nincs oly becstelenités, álbölcselem és gúny, 
mitől csakis banditához illő kifakadásaik és vérengző har-
czaikban visszaborzadnának, — legyen szabad előlegesen 
Schrödl ítéletét idéznünk: „A leglehetőbb árulás, mely va-
laha a pápai szék és vele együtt a kath. ker. világ ellen el-
követtetett, most készül utolsó ká r tyá já t kijátszani. Leg-
borzasztóbb a dologban az, hogy még manap is ámítani 
törekszik a világot, épen ugy, mint tön az 1859-ik óta gya-
korlatba vett hazugságai és cselfogásai félrevezető nyilat-
kozataival ! Miután már a nagy pápák egyik legnagyobbja, 
a XIX-ik század vérnélküli vértanuja, IX. Pius szentséges 
atyánk, hallatlan módon rágalmaztatva, meggyalázva, gyö-
törve lön; miután már mindenéből kifoszták és megrablák, 
jelenben azt kívánják tőle, hogy egyezzék abba, miként 
ótalom- és védelemre az anyaszentegyház és saját erősza-
koskodó elleneinek, elkeseredett üldözőinek, a kik, hogy 
mire képesek, kétségtelenül megmutaták vala, Italiának 
irtozatos földulásával, — szolgáltassák á t ! "" Van-e ok még 
kétkedni, ily ellenszenves védnök (!) dulongó nyereségén, 
ki, mint megbizonyitá, kész halállal büntetni a katholicis-
mus minden tényét, minden életjelét ? . . . . Nem, teljességgel 
nem ! a józan ész legalább ezt mondja. — Mert az egységes 
Ital ia czélja szerzővel szólva az : „„Hogy a pápának világi 
állása változzék meg, vétessék el tőle, minden jognak való-
ságos arczulcsapásával, a fejedelem-korona, tétessék függő-
vé, legyen Italia alattvalója és — foglya ! . . . Roma pedig 
szűnjék meg az egész világra elterjedt kereszténységnek 
fővárosa, szentelt asyluma, szűnjék meg utolsó menedék-
helye lenni ; és állittassék föl a földúlt, megsemmisített szent 
hely romjain egy uj, a pogány világ elpuhultságát és erkölcsi 
sülyedését, névszerint az Üdvözítő előtti pogány kevély-
séget, érzékiséget és önzést visszaidéző Roma pogány sötét-
ségével együtt, — mint hirdetője a vadonat u j Italia fékte-
len gőgje és dicsőségének !"" 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— L i p o v n i c z k y István nagyváradi püspök ő mlga 

f. hó 11-én avatta apáttá ft. M e s z 1 é n y i Gyula pápai ka-
marás és révkomáromi plebanus ő nsgát. A komáromiak, 
k ik megtört szívvel gyászolták egykor a körükből erősza-
kosan eltávolított plebanusukat, örömkönyek közt fogadták 
most őt mint püspököt, ki i rántuki szívélyes és elismerő 
hajlamát az által is óhajtotta tanúsítani, hogy e szép ünne-
pélynek tényezőjekint jelent meg közöttük. 0 mlga tiszte-

letére estve nagyszerű fáklyás-menet rendeztetett katonai 
zeneszó mellett. 

— A „Magyar Állam" mellékletül hü, szinezett fény-
képével kedveskedik azon drága mellkeresztnek, melyet a 
magyar katholikusok hitbuzgósága ő szentségének arany-
miséje alkalmával ajánlott föl. 

— A nagyváradi megyéből S a l a m o n András szőllősi 
plebanus halálát jelentik. A boldogult 54 évig munkálkodott 
az Ur szőllőjében. Egyéb jótékony czélokra szentelt hagyo-
mányain kivül 5 ezer forintot rendelt két szegény gyermek 
nevelésére ; úgyszintén két szegényebb plebanus fizetésének 
javítására is 5 ezer forintot. — Az egri főegyházmegye is 
elvesztette nesztorát. Ugyanis F e j é r Jáno3 prépost, érd. 
egyeki plebanus f. hó 12-én, életenelc 84-ik évében Tisza-
Füreden elhunyt. Béke hamvaiknak ! 

— A linczi püspök ügye még mindig izgalomban ta r t j a 
a sajtót és kedélyeket. Most a miatt gáncsoskodnak alapok, 
hogy a püspök a legfelsőbb kegyelmet el nem fogadta. De 
valljon tehetett-e máskép következetlen.'ég nélkül? H a n e m 
ismeri el a törvényszék illetékességét és igy a reá mért bün-
tetés igazságát sem, fogadhat-e el kegyelmet, mely őt a meg-
győződése szerint meg nem érdemlett büntetéstől menti föl ? 

— A müncheni magistratusban is fölmerült az indít-
vány, hogy a pusztán egyházi körmeneteknél, a melyeken 
való megjelenésre egyenes kir. parancs nincs, a várostanács 
testületileg ne jelenjék meg. Radspieler az indítvány ellen 
szólt ; végre abban történt a megállapodás, hogy oly körme-
netekre nézve, melyek a nemzeti közéletre nem vonatkoznak, 
mindig előleges határozat tétessék szükségessé az azokon való 
részvételre. 

— A kereskedelmi igazgatóság szabályai szerint St.-
Gallenban a kereskedelmi egyletbe senki sem vétetik föl, ha 
nem oda való polgár ; ez pedig más nem lehet, mint a ki 
protestáns keresztlevelet bir előmutatni. Ha ily statutum 
valamely kath. őskantonban léteznék, mily zaj támadna a 
borzasztó intolerantia miatt ! 

— A Katalin-völgyi apáczák Thurgau mellett, kiknek 
kolostora secularisaltatott, a Gmür családhoz tartozó schän-
nisi intézetben fognak letelepedni, hol mint privatszemélyek 
végzendik teendőiket. A seeularisált rheinaui kolostor volt 
apát ja mint a nénikék lelki vezére oda is követendi őket. 

— A baltimorei „Kath. Volkszeitung" jegyzékét közli 
azon aláirások- és adományoknak, melyeket az Egyesült-
Államokban élő németek a szent atya jubileumára össze-
adtak. E szerint az aláirások összes száma 26,475, az ado-
mányoké pedig 30,626 tallér. Ezen eredményre nézve a 
„Katholik Mirror" megjegyzi, hogy az teljesen rendén van. 
Német hitrokonainknak, úgymond, majdnem minden sike-
rül, a mihez fognak és mindig nagy eredménynyel dolgoz-
nak. Városokat alapítanak az amerikai vadonokban s azok 
bámulandó gyorsasággal növekednek; templomokat építe-
nek, melyek fényre és szépségre nézve a mieinket fölül-
múlják ; iskoláik a legvirágzóbbak ; lapjaik mesés forga-
lomnak örvendenek és hatalmas befolyást gyakorolnak. 
Miben fekszik mindezen emelkedés t i tka '? Az ő három ki-
váló tulajdonukbau és ezek : alaposság a vállalkozásban, 
ki tar tás és a müködésbeni egység. 

— A missioból érkező zsinati atyák a szentszék költ-
ségén láttatnak ol ; a kik köztilök valamely szerzetes rendhez 
tartoztak, azoknál fognak elszállásoltatni. 

— Az augsburgi tanács elhatározta, hogy a város köz-
ségi testületei semmiféle egyházi ünnepélynél sem fognak 
testületileg megjelenni. Jobb is, mint illetlen magaviselettel 
botránkoztatni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 24-én. II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Ügyetlen beavatkozás. — Gr. Beust 
sürgönye. — Egyházi tudósitások.— Irodalom. —Vegyesek. 

Ügyetlen beavatkozás. 
Az egyházi ügyekbe való beavatkozásnak, mely 

annál nagyobb mérvben gyakoroltatik itt-ott, minél 
inkább hangoztatik a „szabad egyház a szabad 
államban"-féle elv, kirívóbb példájára napjainkban 
alig akadunk, mint minőt Hohenlohe herczeg bajor 
országlár tanúsított. Köriratot intézett az udvarok-
hoz azon czélból, hogy ezeket a leendő zsinat rend-
szabályozására vagy lehető határozatainak ellensú-
lyozására ösztönözné. Az állami körirat sok com-
mentárra, az egyház sok oldalróli megtámadására, 
és válaszokra adott alkalmat az illetők részéről és 
igy a szellem nyilvánulására is, mely a sajtó keze 
lőinél vagy az érdeklett kormányférfiaknál a zsinatra 
nézve dívik. A sokszor emlegetett körirat szövegét, 
valamint a többi pontot is tekintve példával szolgálni 
napjaink követelményei közé soroltnak hiszszük. 

A herczeg-miniszter körirata ekkép hangzik: 
„Bizonyosnak tekinthető, hogy az ő szentségétől, 
IX. Pius pápától kihirdetett általános zsinat, ha 
előrenemlátott események közbe nem jönnek, jövő 
decemberben csakugyan egybe fog gyűlni. Kétség-
telenül a világ minden részeiből a püspökök nagy 
számmal fognak odaérkezni és az számosabb lesz, 
mint bármely más előbbi zsinat volt és igy a kath. 
világ közvéleményében is igénybe fogja venni azon 
nagy jelentőséget és tekintélyt, mely az általános 
zsinatot megilleti mind magára mind határozataira 
nézve. 

Hogy a concilium egyedül csak hitbeli kérdé-
sekkel, theologiai tárgyakkal fogna foglalkozni, alig 
hihető, mert oly kérdések, melyek zsinati határozatot 
igényelnének, e tekintetben alig léteznek. Az egyet-
len dogmaticus tárgy, melyet, mint biztos forrásból 
tudom, Romában eldöntetni szeretnének a concilium 
által, s melyre vonatkozólag Olasz- és Németország-

ban különösen a jezsuiták fejtenek ki tevékenységet, 
a pápa csalhatatlanságának kérdése. Ez pedig igen 
túllép a tisztán vallási körön és fensőbb politikai 
természetű, mert ezáltal egyszersmind a pápáknak 
minden fejedelmek és népek (még ha az egyháztól 
elváltak is) fölötti hatalma még a világi dolgokban 
is kimondatnék és dogmaerőre emeltetnék. (Mily 
badarság !) 

Ha már ezen nagyfontosságú és horderejű kér-
dés egymaga elegendő a kormányoknak, hol katho-
likus alattvalók vannak, figyelmét fölébreszteni és 
a zsinatra fordítani : érdekök- vagy inkább aggo-
dalmuknak még inkább kell növekedniök, ha szem-
ügyre veszik a már megkezdett előmunkálatokat és 
azokkal megbízott választmányok szervezetét. Ezen 
bizottmányok közt tu.lniillik van ftgy, mely csupán 
állam- és egyházi tárgyakkal foglalkozik. Tehát 
tagadhatlanul a romai udvarnak az a határozott 
szándéka, hogy a concilium által legalább egyne-
hány határozatot állapitson meg politiko-egyházi, 
vegyes természetű tárgyak vagy kérdések fölött. 
Ehhez járul, hogy a jezsuiták által Romában szer-
kesztett Civilta cattolica czimü lap, melyet a romai 
pápa különös brevében hivatalos lapnak nyilvání-
tott, a concilium egyik föladatául hirdeté azt, hogy 
a pápai syllabusban kimondott kárhoztatások zsinati 
határozatokká emeltessenek. 

Minthogy pedig a syllabus czikkelyei az állam-
életnek, mint ez a mivelt népeknél már alakult, több 
fontos alapelvei ellen vannak intézve, a kormányokra 
nézve legelőször is ezen kérdés támad : valljon és 
minő alakban kellene mind az alattok levő püspö-
köket, mind később a zsinatot azon aggasztó ered-
ményekre figyelmeztetni, melyeket az egyház és 
állam közti eddigi viszonyoknak ily kiszámított és 
elvi megszaggatása okvetlenül elő fogna idézni. To-
vábbá azon kérdés merül föl : valljon nem volna-e 
czélszerü, hogy a kormányok együttesen talán romai 
képviselőik által óvást vagy tiltakozást tennének oly 
határozatok ellen, melyek egyoldalulag az államha-
talom képviselőinek meghallgatása, minden előleges 
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közlés nélkül, vegyes természetű politiko-egyházi 
kérdésekben a concilium által hozatnának. 

Előttem mulhatlannak látszik, hogy az érdeklett 
kormányok ezen komoly ügyekre nézve kölcsönös 
megegyezésre jutnának. Mindeddig vártam, ha vall-
jon egyik vagy másik részről nem fog-e ez iránt 
indítvány tétetni; de mivel ez nem történt, az idő 
pedig sürget, indíttatva érzem magam önt megbízni, 
hogy ezen ügyet azon kormánynál, melynél ön meg 
van bizva, szóba hozni, és annak ezen fontos ügy 
iránti szándokát, nézeteit megtudni. 

Különösen bocsássa ön az illető kormány meg-
fontolása alá azon kérdést : valljon nem volna-e jó 
az európai államoknak együttes, ha nem is collectiv 
rendszabályt többé vagy kevésbbé identicus alakban 
megállapítani, hogy Roma előre is tudja, minő állást 
foglalnak el a kormányok a concilium irányában, s 
valljon nem volna-e legjobb az érdeklett kormányok 
képviselőinek conferentiája. melyben ezen magatar-
tást tanácskozmányuk komoly tárgyává tennék ? 

Ha szükségeltetik, kézbesítse ezen sürgönynek 
másolatát és minélelőbb értesítsen, mint fogadtatott 
indítványom." München april 9-én 1869. H o h e n -
l o h e berezeg. 

Ha már az ennyi tájékozatlansággal kiállított 
körirat szétküldetett, kétségkivül leginkább érdekel 
bennünket, minő fogadtatásban részesült az különösen 
az osztrák kormánynál? részint mivel ez hozzánk 
legközelebb áll, részint pedig mivel az egyház iránti 
kedvezményekben nem igen bőkezű, és igy válaszá-
ból Hohenlohe ügyetlensége még inkább kiderül. 

Beust grófnak válasza május 15-ről szól, mely-
ben röviden fölemiitvén Hohenlohe levelének tar-
talmát ekkép szól : „Ezen közleményt, mint tartal-
mának fontossága követeli, legfigyelmesb megfon-
tolás alá vetettem, egyszersmind pedig kötelessé-
gemnek tartottam, minekelőtte válaszolnék, ezen 
inditvány iránt mind a császári mind a kir. magyar 
minisztérium véleményét kikérni. 

A birodalom mindkét felének minisztériuma 
beleegyezésével és ő es. k fölségének legmagasb 
fölhatalmazásából most már szerencsém van a mün-
cheni kabinet kérdéseire válaszképen a következő 
megjegyzéseket küldeni : 

Oly kormány, mely, mint az osztrák-magyar 
is, irányelvül a különféle vallásfelekezeteknek a sza-
badelvüleg alakított, polgári társadalom körén belül 
teljes szabadságát tűzte ki, fölfogásunk szerint el-
vének következetességét nem tartaná fönn, ha a 
kaih. egyház alkotmányábau foglalt oly eljárás el-

len, minő egy általános zsinatnak egybehivása, kor-
látoló rendszabályt állítana föl. A mi ezen nézetünk 
elvi kiindulási pontját illeti, egyszersmind arra is 
utalhatunk, hogy, mennyire eddig tudva van, azon 
kormányok közül, melyek az egyháznak az államtól 
és az államnak az egyháztól való függetlensége elvét 
leginkább elismerték és hol ez a közvéleményben 
már leginkább meg is honosodott, még egyik sem 
nyilvánított aggodalmat a leendő concilium határo-
zatai iránt és azért az ovó rendszabályzat gondola-
tával sem foglalkozott. 

Ha pedig általános szabály gyanánt áll, hogy 
az elismert vallásfelekezeteknek belső életnyilvánu-
lásaiban, mig ezek az állami állásponttal össze nem 
ütköznek, teljes szabadság engedendő : akkor a cs. 
k. kormány az ügy oly állásában, mint az máig 
jelentkezik, sem jogi sem opportunitási szempontból 
nem talál elegendő indokot, hogy a bajor királyi, 
figyelemre méltó javaslatot már most foganatosítsa. 

A concilium folyama iránt ugyanis jelenleg 
csak kisebb nagyobb valószinüségü sejtelmeknek 
lehet helye. Még a concilium tanácskozmányi tár-
gyainak programmjára nézve sincs más hivatalos 
tudomásunk, mint mennyit a pápai meghívóban 
foglalt átnézeti vázlatok nyújtanak. A tisztán dog-
maticus kérdések terét úgysem akarhatja senki is 
elvonni az általános zsinat jogkörétől. A mi pedig a 
politico-egyházi ügyeket és azon tárgyakat illeti, 
melyek a vallással egyszersmind a polgári jogot is 
érintik, ma még aligha lehet megitélni, valljon léte-
zik-e már a veszély, hogy[az e tekintetben eddig föl-
merült ellentétek a concilium tárgyalásai és határo-
zatai által még inkább élőkre állíttatni és az államok 
békéjének koczkáztatásával még jobban fognak e 
fokoztatni? Ily veszély létezését mi nem állithatjuk, 
de nem is tagadhatjuk. Azonban általán véve alig 
föltehető, hogy a kath. világ püspökei, kik legna-
gyobb részt oly országokban élnek és működnek, 
melyekben a törvényhozás egészen secularisálva 
van, kellő ismeretét nem vinnék magokkal Romába 
a korunk által igényelt gyakorlati szükségleteknek. 
Ha pedig jogosan várható, hogy a conciliumon nem 
fognak hiányzani oly főpapok, kik az állam és egy-
ház közti béke föntartása mellett szót fognak emelni, 
talán nincs érdekökben a kormányoknak ezen fölszó • 
lalásokat mintegy a kormányok által sugalmazottak 
gyanánt föltüntetni és ezáltal kellő erejöktől meg-
fosztani. Továbbá most még nem lehet fölismerni, 
mint fogja magát a pápai curia, mely a mostani 
világi fejedelmeknek a conciliumokon való megjele-
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nését az előbbi századok szokása szerint aligha fogja 
föleleveníthetni, viselni a kormányok irányában 
azon tárgyalások iránt, melyekre nézve a concilium 
határozatai állami beegyezés nélkül nem valósit-
hatók. Fölfogásunk szerint a kormányok oly hely-
zetben vannak, hogy e tekintetben az egyházkor-
mányzat által szükségeseknek tartott lépéseket köny-
nyen bevárhatják. 

Ha az egybegyűlt zsinat csakugyan jelét adná 
annak, hogy az államhatalom körébe akarna át-
csapni és authentice bebizonyodnék ilynemű szán-
déklat, akkor ezen cs. k. kormány nézete szerint ia 
lehető volna az eset, hogy az egyes államok ovó és 
intő lépései mellett a kabinetek együttes tanácskoz-
mányai is szükségeseknek mutatkoznának az állani-
fönségi jogok megóvása végett. Ellenben ahhoz nem 
járulhatunk, hogy az ezen jogokba való avatkozás 
praesumtioja ellenében a diplomatikai conferentia 
tényét állitsuk és ezáltal — eltekintve a nehézségtől 
ily bizonytalan alapon szilárd egyetértéshez juthatni 
— oly szint öltenénk, mintha a kath. egyház sza-
badságát kiszámított ellenőrködés alá akarnánk he-
lyezni és igy a kedélyek feszültsége még inkább 
fokoztatnék. 

Azonban az imént nyilvánított nézet nem aka-
dályozta a cs. k. kormányt, hogy a bajor k. kabinet 
által közlött ezen javaslat nyomán e nagyjelentőségű 
tárgyat egész fontossága szerint becsülni ne tudná. 
Hohenlohe herczeg iránt lekötelezve érezzük ma-
gunkatnézetének közlése miatt, mely alkalmat nyúj-
tott véleményünket ezen ügyről nyilváníthatni. Miért 
is tartsa ön kötelességének ezen véleményünket ő 
herczegsége előtt kifejezni, kinek, ha kívánná, jelen 
iratunk másolatja is kiadható használat végett." 

Gyanúsítás- és bizalmatlanságtól ezen válasz-
irat legkevésbbé sem ment, de bizonyára igazságo-
sabb mint Hohenlohe deductioja, melyet egész ter-
jedelemben csakis az egyházellenes lapok fogad-
hatnak el és alapíthatják reá diatribáikat a zsinat 
ellen, melyek ép oly tudatlanságot, félszegséget fog-
lalnak magokban mint a iierczeg körirata. E tekin-
tetben kiválólag szerepel egyik német lapunk, mely 
„Das Konzil und die Regierungen" czimü czikkben 
f. hó 8-ról ekkép méltatlankodik : (Vége köv,) 

Gr. Bcnst állaincancellárnak sürgönye gr. Trantmanns-
dorf ruinai osztr. követhez. 

(Folytatás.) 

Bizonyos, miszerint azon időben, midőn ft. R a u s c h e r 
akkor levanti püspökre,a concordatum feletti alkudozásokra 

vezető missio ruháztatott, a császári kormány még nem gon-
dolt ily nagy fontosságú szerződés megkötésére, s csupán 
egyetértésre czélzott a sz. székkel a házassági törvényhozás 
tárgyában. 

Csak lassanként, az egymást követő hosszas alkudo-
zások mérvében, foglalták össze a terjedelmes anyagot, mely 
a concordatum tárgyát képezi. 

Nincs szándékunk itt ezen okmány kimerítő bírálatába 
bocsátkozni; mint minden emberi mü, ez is a korszak bélye-
gét viseli magán, melyben keletkezett. 1855-ben Austria 
korlátlan hatalom által kormányzott erősen centrali.-ált 
állam volt ; a törvényt egyetlen akarat alkotta, mely íélett 
egyedül a helyzet pillanatnyi befolyása ellenőrködött. Nem 
csodálkozhatunk, ha a katholikusok feje, miután hasonló 
állású kormányai kelle alkudoznia, nem csak arra törekedett, 
hogy hiveinek Austr.ában oly állást biztosítson, mely őket 
a bureaucratia faggató gyámnoks ága alól elvonja, hanem 
egyidejűleg arra is, hogy az egyháznak mindazon kiváltsá-
gokat kivívja, melyek azt a trienti zsinat határozatai értel-
mében minden feudális, tehát a kiváltságok elvén nyugvó 
államban joggal megillették, a modern államban ellenben 
több mint egy évtized óta m'nden jogot elvesztettek fenn-
állásra. 

Miként m ár előbb kiemeltem, az 1855-i concordatum 
eredetének és liorderejének megértése végett, az 1848-i ese-
mények folytán akkor uraik odó öszpontositási eszmékre, 
ama iránylatokra kell emlékeznünk, melyek már is számos 
párthívekkel birnak, s azon időben, remélve, hogy a vallási 
hatalom szigorúbb öszpontositása által a centralisátiot meg-
szilárdíthatják, oly szövetségre adták magukat, mely a he-
lyett, hogy erősítésül szolgált volna nekik, őket szükségkép 
csak gyöngítette. De ez magyarázza meg a romai udvar által 
elért eredményt. A sz. szék, igaz, több valódi becset biró 
engedményt tett az államhatalomnak, melyeket Romában 
magasra felszámítottak, ide tartozik a többi közt a kineve-
zési jog a legtöbb egyházi főméltóságra. De eltekintve ezek-
től, a concordatum más intézkedések egész sorozatát tartal-
mazza, melyek a püspököknek, s a papságnak általában, 
kivételes állást biztosítanak, melyek azt a közjog fölé 
helyezik. 

Végre megjegyzendő, hogy a concordatum egészben 
véve távolról sem azon szellemben volt szerkesztve, mely 
az 1849-i alkotmányt létrehozta, hanem ellenkezőleg, egy 
uralkodó vallás, az államvallás eszméjének felelt meg, mely 
az alkotmányos szabadság modern eszméivel ellenkez k. 

A concordatum okozta ezen hiányok még határozot-
tabban jöttek napfényre a kevéssel utóbb kihirdetett házas-
sági törvény alkalmából. Oly intézkedésekre találunk ebben, 
melyeknek súlyos és faggató hatását a tapasztalás feltün-
tette. E pillanattól fogva a rosz behatást, melyet a concor-
datum megkötése az osztrák közvéleményre gyakorolt, még 
lényegesen láttuk fokozódni. 

A szerződés, melyet távolról sem lehet az 1849-ben 
inaugurált „szabad egyház a szabad államban" elv pártatlan 
alkalmazásának tekinteni, csupán egy párt kirekesztőleges 
előnyére s oly föltételek mellett köttetett, melyek bizonyos 
kormányforma fenállásával Austriábán a legbensőbben ösz-
szefüggnek. S éppen ez képezi főhibáját és gyöngéjét a mü-
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nek, melynek létele azonnal veszélyben forgott, mihelyt a 
helyzet megváltozott, melynek tekintetbe vételével alkot-
va lön. 

Ezen igazság észrevehetővé lőn, midőn az alkotmányos 
kormányzat Ausztriában helyreállíttatott. Már 1862- és 
1863-ban egy osztrák megbízottat találunk Romában, ki a 
concordatum lényeges módosítására törekszik. A remények, 
melyek ezen, a tökéletes mérséklet szellemében megindított 
alkudozásokhoz köttettek, fájdalom, csalékonyoknak bi-
zonyultak. 

A dolgok ezen állapota nagy nehezen az 1866-i ese-
ményekig elhúzódott, midőn végre az állam viszonya az 
egyházhoz u j phasisba lépett. 

A valódi hazafiak belátták, miszerint az állam lételét 
csak ugy lehet biztosítani, ha azt a legkiterjedtebb alkotmá-
nyos szabadságok által regenerálják. 

A kormány ennélfogva alapelvül fogadta el a nemzet 
összes élő erőinek kifejtését előmozdítani. 

Sajnálandó, hogy az osztrák püspöki kar s a sz. szék-
hez intézett jelenntések nem voltak kellő tekintettel azon 
ellentállhatlan mozderőre, mely az Austriában bekövetkezett 
változásokat előidézte. 

Ezen tévedés természetesen Romába is többféle hibás 
felfogásra vezetett. Ha az egyház közegei felfogják, misze-
rint a legparancsolóbb szükségességből eredő tökéletes rend-
szerváltozás mellett, többé nem lehet arról szó, hanyatlásnak 
indult kiváltságok megmentésére czélzó hasztalan kísérlete-
ket tenni, hanem arra kellett törekedni, hogy a dolgok u j 
rende lehetőleg a kath. egyház előnyére állapittassék meg 
a mint ezt például a belga clerus igen helyesen felfogta, mi-
dőn az 1821-i alkotmányt elfogadta: ezen esetre a szándékba 
vett reformokkal szemben bizonyára nem tanusitanak oly 
makacs ellenzéket, s nem vonták volna magukra a szemre-
hányást, hogy ők a monarchia alkotmányos szervezésének 
antagonistái. 

Ezen szemrehányás nehezíti meg jelenleg annyira a 
papság helyzetét, ez mérgesiti el a gyakran egyszerű és 
csekély fontosságú részletes kérdésekre vonatkozó bonyo-
dalmakat. 

A fennebbi magyarázza meg részben, hogy a sz. szék 
szándéklatai egynél több esetben elmérgesiték vala azo-
kat . Egyébiránt senkit sem akarunk vádolni, czélunk a hely-
zetet páratlanul elemezni, a sebet megvizsgálni, hogy ha 
lehetséges, eszközt találjunk annak behegesztésére ; törek-
szünk, és szerencséseknek tartanók magunkat, ha sikerülne, 
— mindkét részről, ha nem is kielégítő, de legalább tűrhető 
viszonylatokat létrehozni. 

A mint éppen mondottuk, a cs. királyi kormányra 
nézve absolut természetű lehetetlenség a concordatumot azon 
értelemben, a mint 1855-ben megköttetett, továbbra is fen-
tartani . Ily tagadhatatlan tény ellenében hasztalan volna 
érvekkel fellépni, milyenekhez gyakran folyamodnak, midőn 
majd az egyezmény kétoldalú jellegére hivatkoztak, majd 
ismét az ügyek élén álló egyéneket tették felelőssekké a 
a történtekért . 

Azon pillanatban, melyben az alkotmánynak Magyar-
é i n történt helyreállítása folytán, ezen ország, a nél-

Düspöki karral ellenkezésbe jönne, vonakodott 

a concordatum érvényességét elismerni, többé nem volt le-
hetséges az ellentétes thesist a monarchia nyugoti részében 
fentartani, hol a concordatum elleni agitatio sokkal inten-
sivebb jelleget öltött. Még az úgynevezettclericalis reactionär 
párt legelhatáro zottabb vezéreiből alakított minisztérium 
sem leendett képes a helyzetben más változtatást előidézni, 
mint a jelenleg hivatalban levő férfiak. 

Bár mennyire fájdalmas legyen a romai curiára 
nézve ily szavakat hallani, nem rej thet jük el a következő 
igazságokat : 

A concordatum leglényegesebb pontozatai Austriában 
kivihetetlenekké váltak, a kiváltságos állást, melyet ezen 
okmány a clerusnak átadott, ennek számára többé nem lehet 
fentartani, és jövőre csak ártalmas volna reá nézve ; végre 
merő illusio remélni, hogy ezen állapot csak ideiglenes és 
miniszterváltozás ál tal mellőzhető volna. 

A cs.'jk. kormány távolról sem keresi a harczot az egy-
házzal ; ellenkezőleg a legélénkebben óhajt ja a kiegyezést. 
A nehézségek közepette, melyek minden oldalról megrohan-
ják, nyugalma és pártat lansága soha sem hagyta el. Vala-
mennyi pár tnak bölcs és mérsékelt tanácsokkal szolgált s 
mindenkor biztositani törekedett magának a lehetőséget jö-
vőre jobb viszonyokat előidézni a romai curiával. 

Bizonyítékot a fennebbiekre nézve azon kettős tényben 
lehet feltalálni, hogy a cs. kir . kormány gondosan óvakodott 
a concordatum érvényessége felett annak össztartalmát ille-
tőleg nyilatkozni, s épp ama kérdésekben mutatkozott igen 
tartózkodónak, melyek Romában a legnagyobb izgatottságot 
szülték, értem a reformokat , melyek a házassági és közok-
tatási törvényekben eszközöltettek. 

Ha elismerjük, miszerint a körülmények és elvek, me-
lyek következtében ama reformok elfogadtattak, a kor-
mánynak többé nem engedik meg, hogy a kirekesztőleg 
katholikus ország álláspontjára helyezkedjék, ellenkezőleg 
arra kötelezik, hogy törvényhozását a vallásfelekezetek 
törvény előtti egyenlőségének elvéhez alkalmaztassa, ugy 
igazságot kell szolgáltatnunk a császári kabinetnek, elis-
merve, hogy a katholikus érdekek lehetőleg kiméltettek. 

A mi a házassági törvényeket illeti, mindenki tudja , 
hogy képviseleti testületeink egy nagy befolyású töredéke a 
kötelező polgári házasság behozatala mellett nyilatkozott. 
Még a kath. érdekekből leginkább áthatott párt számos 
tagjai is ugy vélekedtek, hogy ezen intézmény az egyedüli 
eszköz a nehézség megoldására s az egyházzal való össze-
ütközés elkerülésére. Más tekintélyek azonban, melyeket a 
kormány számbavenni czélszerünek gondolt, ellenkező érte-
lemben nyilatkoztak, a kényszer-polgári házasságnak adván 
elsőbbséget. 

A kormány nem azért pártolta a most jelzett értelem-
ben szerkesztett törvényjavaslat elfogadását, mert maga is 
osztozott ezen nézetben. De fájdalmas meglepetés volt reá 
nézve, midőn látta, hogy a püspöki kar a történtek után, 
pásztorlevelek és másnemű manifestatiók segélyével oly har-
czot indított meg, mely óvhatlanul szerencsétlen eredményre 
vezetett, a milyet, nagy sajnálatunkra, a linczi püspök ügyé-
ben láttunk keletkezni. 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
A kérlelhetlen halál a tiárák után nyúj t ja ki csontke-
zeit. Alig hangzottak el a beszterczei püspök fölött a 
gyász-ima hangjai, már Rozsnyó zokog elhunyt főpász-
tora miatt. A nemes szivü K O L L Á R C S I K ISTVÁN 
rozsnyói püspök, val. bel. titk. tanácsos, Lipót-rend 
lovagja f. hó 18-án végezte he földi pályáját, melyen 
szeretett övéi előtt a ker. erények fényével világitott. 

Fényeskedjék neki is az örök, megközelithetlen 
világosság ! 

L INCZ. Dr. Kiszling védbeszéde a linczi püspök mel-
lett, a f. hó 11-én tartott esküdtszéki sajtópör-tárgyalás 
alkalmával : Örvendetes érzülettel üdvözlöm az esküdtszéket, 
mint a jogélet u j napjának első hírnökét. Az esküdtszéket 
én nem tekintem politikai-, hanem jogintézménynek ; ez 
okon történt, hogy én ma az esküdtségi bíróságról való le-
mondhatásnak fontos jogát nem használtam. 

Hisz ma csak a fölött fogunk határozni, valljon Austriá-
ban szabad-e bármely pár tnak nézetét szabadon és nyíltan 
kimondani vagy sem ? 

Uraim ! ha büntető-törvényeink 65. §. a mely a nyil-
vános rendháboritásról szól, alkotmányos szellemben lenne 
alkotva, abban többé nem lenne található. 

Herbst minister az alsóház 90-ik ülésében mondá : a 
büntetőtörvénykönyv 65. §-val nem szeretnék bíró lenni, ha 
büntetőtörvényt kellene csinálnom, azt kitörülném. 

A főpásztori körlevél, amelyről itt most szó van, szept. 
hóban jelent meg, tehát már maga a keltezési idő mutat ja , 
hogy az nem az államalaptörvény ellen volt irányozva, ha-
nem a sajtó ellen, mely annak oly magyarázgatását kísérté 
meg, mely a püspök nézetével, mely nézetek nem az enyé-
mek egyszersmind, ezt egyszer mindenkorra kijelentem, 
nem egyeztek meg. 

Mint püspök kötelességének tar tá a sajtó által terjesz-
tett magyarázatokkal szembe állani. Nem fogok indiscretiót 
elkövetni, ha elmondom, a mit e tárgyban magától a főtiszt, 
püspöktől, vele tartott magánbeszédünk alkalmával hallot-
tam. „Uram, mondá ő, ha azt ki nem mondom és tanítom, a 
mit katholikumnak nem tartok, ugy nem vagyok méltó, hogy 
püspök legyek, inkább favágó lennék. Nem azért vagyok 
itt, hogy szép fogatokon jár jak, pompás termekben lakjam^ 
feladatom tanítani, s ezt nem csak tehetem, ezt kell tennem." 

A püspöknek főpásztori kötelme szerint kellett írni, 
aká r egyezett az a törvényekkel, akár nem. Fájdalom ! a 
katholicismus annyira van, hogy az államalaptörvényekkel 
összeütközésbe jött, (Megfordítva igaz ! Szerk.) de ezen ösz-
szeütközést nem szabad üldözés tárgyává tenni. 

Politikai véleményekért vitt küzdelmekben, nem sza-
bad minden egyes szót latra vetni, nem szabad oly érzékeny-
nek lenni. De nem is szabad megrendelni a hangot, melyen 
a kri t ikának beszélnie kell, különben a kr i t ika lehetetlenné 
válik és lesz belőle engedékeny előadás. 

Még azok nézete szerint is, kik a X I V t. cz. által a 
concordatumot megszűntnek tartják,bizonyos esetekben még 
áll a concordatum, még mint érvényes törvény létezik az, és 
a szabadelvű sajtó mégis naponta legnagyobb gyalázásokkal 
illeti ezen törvényt. És még egyetlen államhatóságnak sem 
jutott eszébe, hogy ezért szót emeljen. 

A főpásztori körlevélben olvasható ezen tétel : 
Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint emberek-

nek, nem csupán a kath. egyház elve, hanem minden positiv 
vallásé, igen elve az minden moral philosophusnak, és igy 
hangzik : az erkölcsi törvény a legnagyobb törvény. 

Jelen esetben egy oly katholikussal állunk szemben, 
kinek elve : a mi Romából jön, csalhatatlan. Ezen elv létezik 
s az ál lamnak azzal ki kell békülnie, nem pedig a püspököt, 
ki azt kö veti, mint vétkest bélyegeznie. 

1865-ik évben az állam ugyenezen elvnek veté magát 
kar jába , s ahoz mint Austria megmentőjéhez folyamodott. 
— Ily körülmények között kikerülhetlenné lett, hogy az 
— egykor az államtól istápoltatva — ma is visszhangozzék. 

Eszméket eszmékkel lehet csak legyőzni, s valamint 
nem lehet a XIX. század felvilágosodását Romából érkező 
decretumok által visszaszorítani, ép oly kevéssé sikerül, 
vallásion ézeteket hatalom által kényszeríteni. 

És ha mindjárt a főpásztori körlevél egyes kitételeiben 
léteznék is valami megrovásra méltó, a tisztelt esküdt urak, 
nem lehet, hogy arról meggyőződve ne lennének, miszerint 
az a püspök rosz szándékából épen nem eredett, mert hiszen 
maga az államügyész ur állitá, hogy a püspököt cselekvé-
sében a legjobb szándék vezette; már pedig a mit valaki jó 
szándékból cselekszik, — az korántsem tárgya bünfenyi-
tésnek. Mindazon hirek, melyek a püspökről terjesztettek, 
ingerlők. A ki őt személyesen ismeri, tudni fogja, hogy vajmi 
távol van tőle azon kevélység, fenhéjázás, mely neki tulaj-
doní t ta t ik . Önmaga fejezé ki irtózását a gondolattól: bűn-
ről vádolva lenni oly körülmények között, melyek önvédel-
métől visszatar t ják ; szívesen jelenne meg — úgymond — 
a világi biróság előtt, ha a Concordatum XIV. czikke ezt 
nem tiltaná. 

Uraim ! még egy körülményre bátorkodom figyelmez-
tetni önöket. 

Igen csábító a példa, hogy az ellenes tábor vezérét — 
milyen a püspök is jelenben — harczképtelelenné tegyük 
oly czélból, hogy hadtársait |is sutba szoritsuk.Ne legyen önök 
előtt ezen idok irányadó. 

Sőt legyenek meggyőződve, hogy az a nélkül sem igen 
bátor u. n. ul t ramontán pártnak a jelen eset intő például fog 
szolgálni, mert valóban tanúságos és intő is a példa, hogy az 
egyház egyik főpapja vád alá lőn helyezve. 

Önök, esküdt uraim, szabadelvűek. I t t az alkalom, 
hogy megmutassuk azoknak, kik chassepot-kkal és nyakti-
lóval járnak el elleneseik irányában, mutassuk meg, hogy mi 
németek, ez eszközöket megvetjük, s csak szellemi s magasz-
tosb győzelemre vágyunk. 

A szabad szólás nevében, a sajtószabadság és meggyő-
ződés-nyilvánítás szabadsága nevében kérem önöket, hogy 
vádlottat büntetlennek nyilvánítsák. (Ezen védbeszédet a 
hallgatóság sokszoros bravo — bravo kiáltása követé.) 
(Gyeng beszédke biz ez ! Szerk.) 
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SMYRNA. Május 29-d;kén tartatott a b. szűz Mária-
templomában nyilvános ülése a schisma óta első tartományi 
zsinatnak. Ez eseményre számos nép gyülekezett egybe. A 
katholikusokon kivül igen sok szakadár görögöt is lehete 
látni, kik tiszteletteljes magatartást tanúsítottak. Az ünne-
pélyes isteni tisztelet után főt. Abati Santerin püspöke tette 
le esküjét a sz. atya követe főt. Spaccapietra smyrnai érsek 
kezeibe, melynek végeztével a tiszteletreméltó érsek a kö-
vetkező megnyitó beszédet tartotta : 

Főtisztelendő testvéreim ! Tizennégy századdal ezelőtt 
kelet egyik legkomolyabb és szeretetrevonzóbb férfia 200 
püspöknek jelenlétében, kik szinte a bold. Szűz templomá-
ban gyűltek egybe közel e városhoz, melyben mi együtt 
vagyunk s mely emezzel együtt Ázsia két szemfényének 
tekintetett, az ékesszólás hevében fölkiáltott : „Oh Efez !" 
Mert e város Efez, Smyrnának versenytársa ; s e férfiú 
alexandriai Cyrill, kit Celestin pápa az egyház és hit baj-
nokának s a katholicismus apostoli tanítójának nevezett. 
E férfiú az efezi zsinathoz szólott, mely 431. év pünkösd 
napjára volt egybehiva. Kedves testvérek ! Mily r i tka talál-
kozása ez a körülményeknek ! Oh Efez, üdv neked ! Mi 
szép azon rév, melylyel ujabban] fölékesittottél s mennyire 
elhomályosítja egyéb szépségeidet, melyekkel méltán dicse-
kedhetél. Az üdvnek ezen réve szent Cyrill fogalmazása 
szerint „Isten Anyjának" hirdettetett ki ünnepélyesen. Üdv 
neked Ázsia fővárosa! templomaid miatt egykor a világ 
csodája ; s jelenleg is annak csodálkozási tárgya az Isten 
azon élő templomai végett, kik reád áldást hozandók most 
itt egybegyülvék ! Igen, mert a hol a pásztorok és hivek 
sorakoznak, ott a szentség forrása fakad. U l i multi pasto-
res congregantur, multa pereos fit congregatío sanctitatis." 
Kedves testvérek ! Ha reágondolok a b. Szűz templomában 
egykor zsinatra gyűlt ama főpapokra : jóllehet sz. Cyrill óta 
mint az ég a földtől különböző, mégis mint képviselője an-
nak, kiről ama szent férfiú maga mondja, hogy „Archi-
Episcopus totius Orbis et Pater" nem tartózkodhatom sza-
vamat emelni és sz. Polykárpnak városához szólni : Üdv 
neked Smyrna ; mi szép, mi magasztos a kép, mely elénk 
tárul ! Nem elragadó látvány-e, midőn szemléljük ama 7 
egyházat a Magasságbelinek angyalaival? Nem az Ur 
szeretet-tanitványának, az ázsiai egyház megalapítójának 
visioja ujul-e meg előttünk ismét 18 századok után ? Es 
mit tesznek az Urnák ezen angyalai ? Ha a szent atyák 
magyarázata szerint a szentek Szentétől ama püspököknek 
adott intelmek nem czéloznak egyebet, mint a népek üdvét, 
melynek buzgóbb s munkásabb gondozására serkentetnek 
ama főpásztorok : nem-e ugyanaz czélja e jelen zsinatnak, 
moly oly sok idő múlva végre ismét megtartathatik e sze-
gény Keleten, melynek első évszázadai dicső történelmét a 
nyomorok, szenvedések, büntetések oly hosszú sora követé? 
Ok Kelet ! mikor érik végöket szenvedéseid ? Oh ! az Urnák 
pallósa nem fog-e már valahára ismét hüvelyében nyugodni ? 
O mucro Domini, usquequo non quiesces ? Ingredere in 
vaginam tuam, refrigerare et silo. Legyünk jó reménynyel. 
Már maga e gyülekezet is biztató záloga annak, hogy az 
Ur keze nem rövidült meg ; s ha velem a Kelet történelmét 
á t fu t ják , erről bővebben megfognak győződni. Ha pedig 
kérdik : hogy annyi jeles és ékesszóló püspökök között 

miért éppen én vagyok az, ki eme reményre bátorítom ? 
Szent Bernát egyik utódával felelem : „Non pro sapientia 
mea, quae in me sit, sed pro umbra nominis nuper magni 
in terra, imponitur mihi quod Magnum est, in Ecclesia 
magna, habere sermonem." Engem a nagy szent Polykárp 
árnyéka véd és remélem, hogy esedezése megnyeri nekem 
Isten kegyelmét, hogy szivökhöz szólhassak. 

Nem, kedves testvéreim ! ne essünk kétségbe Keletnek 
szellemi föltámadása iránt. A Bölcseség könyvében olva-
sunk egy mondatot, mely fölött szívesen elmélkedem, vala-
hányszor gondolataimat e vidéknek jövője fölött jártatom. 
„Sanabiles fecit (Deus) nationes orbis . . . . nec inferorum 
regnum in terra." 

Van az evangéliumban egy példabeszéd, mely a Ke-
letnek történelmét kezdettől fogva egész a világ végéig 
magába foglalja. Egy családatya szőlőt ültetett, s körül-
sövényzé azt és tornyot épített beléje védelmére stb. — Ez 
történelmének kezdete, mely a mindenség eredetének törté-
nelmével foly össze. A Kelet bölcsője az emberi nemnek : itt 
teremtetett az első emberpár; itt laktak a pát r iárkák, innét 
terjédett el mint egy kellemes illat ama nagy Ígéret az egész 
földkerekségre. A bün mindent elpusztított. I t t volt a viz-
özön, jelképe a mindent elundokitott bűnnek, melyet, mint 
Tertullian mondja, egy másik, a kegyelem özöne tisztára 
mosott. S azon férfiú, ki mintegy második ősapa új ra kezdi 
az emberi nemzetnek sorát, szinte itt Keleten állapodott 
meg bárkájával , azon vidéken, mely mintegy menedék to-
ronykint magaslott ki az elpártolt és bálványimádásba me-
rült emberiség közepette. Minden istenné lőn itt, kivéve az 
egy igaz Istent. Egyedül Kelet őrizte meg helyes tiszteleté-
vel a régi szent hagyományokat, melyeket Ábrahám, Izsák, 
Jákob, József, a megígért Megváltó eme typusainak örök-
ségébe mentek át. 

Ez örökségnek Moses a nagy prófétája, s a törvény, 
melyet kihirdetett a Krisztusra készítő nevelő „paedagogus 
in Christo", miként sz. Pál mondja. A profeták a Megváltó 
életrajzát adják századokkal megérkezte előtt ; s a zsoltárok 
szenvedéseit és nagyságát ecsetelik. Egész Palestina nagy 
várakozásban van ; s Plato szava, ki a népek között elter-
jedt viszhangokat egybegyüjté, szinte hirdeti a mennyei 
Tanitót, ki eljövend az embereket igazságra oktatni. Taci-
tus és Suetonius a paganismus nagy történészei is följegy-
zik a romai birodalomnak aggodalmát s a népeknek lázas 
várakozását. 

Az Üdvözitő végre megjelent. Hol? Keleten. Es any-
j a ? Keletnek leánya. Származása? A pátr iárkáktól és 
Kelet királyaitól. Maga az Üdvözitő, Isten Fia , mily nem-
zethez tartozó ? Semen Abrahae, a Kelet nagy emberének 
nemzetéhez. Mi neve? Kelet. „Ecce vir, Ő r i e n s nomen 
eius", miként Zakariás próféta mondja, s miként egy másik 
Zakariás, az Üdvözitő előhírnökének atyja, ujjal mutatva 
ismétli: „O r its n s ex alto". 

íme a Kelet, a példabeszéd szőlője! A nagy férfiak 
eme hosszú sora, a szőlő müveléseért csak üldöztetést és 
halált aratott. De a családatya irgalma ki nem apadt ; sőt 
inkább még nagyobb fényben ragyogott föl ; mert végre 
egy szülött Fiá t küldé. 

Elmondjam-e mi sorsa volt e mennyei Küldöttnek ? 
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Hisz szenvedésének és halálának emléke szemünk előtt le-
beg ; s a tiszteletreméltó keresztet mellünkön viseljük. Min-
den pil lanatban olvassuk r a j t a Keletnek bűné t : a háladat-
lanságnak bűnét, mely k iapasz t ja a kegyelem és kedvez-
mények forrását . 

A hűtlen szőlőmivesek kiűzettek a szőlőből s ezután 
elszéledtek az egész földre, magukkal vivén mindenhova 
bűnüknek s a ra j tok levő á toknak kettős örökségét. Már 
maga a zsidó név is gyalázat tá lőn. Cicero ugy hitte, hogy 
gúnyolja Pompejust, midőn őt „Noster Hierosolymariusnak" 
nevezé; és Horacz is nevetség tá rgyává teszi „Credat Ju -
daeus Apella". Ennek daczára e nép mindenütt és minden-
kor létezik, valamennyi nemzetek közt élvén és valameny-
nyieket túlélvén, magán viseli büntetését és a népek és 
nemzetek közt tar tózkodván, azok egyikével sem olvad 
össze. Nemzetek eltűnnek, — ő megmarad. Birodalmak 
összeomlanak, — e nép fönáll ; s mintegy a világ régiség-
tárába letett érem szünet nélkül bizonyságot szolgáltat azon 
igazság mellett, melyet önmaga megtagad. Da oh ti, a Ke-
letnek sar jadéka és a hitben elődeink ! nem a k a r u n k mi 
csúfot űzni szerencsétlenségtekkel; sőt ellenkezőleg békét -
lenül vá r juk megtérésteket. 

A gonoszságuk szerint bűnhődő evangeliumi szőlőmi-
vesektől elvétetett a szőlő s a családatya az t másokra bizá. 
E k k i n t Kelet szőlője a családatya szeretetének folyvást ez-
után is tá rgya marad. U j nemzedék a lakul t s uj, a próféták 
által annyi ra emlegetett, áldozat kezdett a föld minden tá-
ja in bemutat ta tni . De ez u j nemzedék is sz. Pá l szavai sze-
rint , ama régibe ojtatott be mint egy vad olajfaág „oleaster 
incertus", hogy amannak nemesitő nedvéből haj tson és gyü-
mölcsözzék. Az egyház, mely kezdetleg a zsidók közt ala-
kul t meg, utóbb befogadá a pogány népeket, s e pogány 
népek keresztényekké levén, Keletet a kereszténység min-
tahelyévé vál tozta t ják. E Kalvár iának vérével öntözött 
föld a hit és erényeknek bőtermő földévé lőn. Minden ke-
reszténye egy-egy hős, és minden egyes hőse szintannyi 
vér tanú. A martyrologium nem egyéb a Kelet hős-törté-
nelménél. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkei t und N o t w e n d i g k e i t der weltlichen Herrschaf t 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr . Kar l 
Schrödl, Domkapi tular . Fre iburg ." 

(Folytatás.) 

Azon indokok- és czélokból, melyektől indit tatva szerző 
müvének megírásához fogott, mindjár t előszavában megis-
mertet bennünket. — Minthogy t. i. szerteszét, még a tá r -
sadalom azon osztályaiban is, melyek, mint a jogtisztelet 
gyülpar t ja i aka rnak látszani, — de csak is látszani, — sza-
kadat nélkül kifogások, rohamok támaszta tnak a szentszék-
nek mind eredetére és czélja tekintetéből, mind a fönálló 
jogok és századok gyakorlatai által megszentelt igazai, tud-
nillik világi hataluia és souverainitása ellen, erre nézve a 
jobbkeblüek által eldöntött kérdést történeti lelkismeretes-
ség- és becsületességgel, a régi és u jabb tanúságokra hivat-

kozva hőn akar ja , hogy a felleg, mely sötét szárnyával elte-
metni látszik a pápaság jogai t , foszladozzék, — az olvasó 
közönséggel megismertetni. M t is a lelkes iró mindazoknak, 
k ik a Gondviselés nagy eszméjétől áthatott lelkületűek és az 
igazság i ránt nyitott szemmel b i rnak, érthető szavakkal 
é r in t : Az előttünk fekvő irat a rendkívüli anyagböségböl, 
melyet a teljes, tökéletesen összhangzó jelen- és multkorbeli 
kath. ker. világ szavazata illetőleg roszalása nyúj t , csupán 
és egyedül a legfontosabbat, legérdekesebbet, legjobbat és 
nyomósabbat fogja előtárni. És pedig olyképen, hogy minden 
egyes nyi latkozat , minden egyes bizonyságtétel, minden 
egyes documentum egy-egy kövecskét képez a mozaikban, 
mely sok, igen sok apró és mégis oda illő, érdekes részek-
ből áll, — s az egész megértését minden esetre könnyiti ; s 
hogy egynémely szép tanúság mellőzve lőn, annak az az 
oka mivel már egy más, hozzá egészen egyenlő és hasonló 
fönnebb szóba hozatók vala. — A buzgalmas irót müvé-
nek kiáll í tására az is hathatósan ösztönzé, hogy láng-
hevével ö, ki már hivői kötelmeit nem csak tudván, de lel-
kismeretes pontossággal azokat teljesítvén is, lelkesült, má-
sokat is nemes emelkedettségre inditson a minden jogokat 
összetartó, megmentő szentszék igazai mellett és védelmére; 
nem különben az is, hogy az ő keblében élő ha tár ta lan tisz-
telethez, ugy a gyermekded, forró szeretethez, a megingat-
lan hűség és szilárd önátadáshoz hasonló ragaszkodást kelt-
sen a nagy keresztény rokonság fogékony kebelében ama 
tiszteletes, a megváltási , mint egyenes világtörténeti eszmé-
nek megfelelő, és gyak ran a legsúlyosabb sanyaruságok 
között az ügy egyedüli horgonyát képezni szokott intézvény, 
t . i. pápaság i r án t . . . . H o g y , főleg ka th . feleit a sz. széknek 
irányában, melynek a viharok tomboló za jában fővédeszköze 
a számos és hatalmas, makacs ellenségekkel folytonos küz-
désben álló igaz és igazságosság, buzgolkodásra, illetőleg 
a lelkesedés pont jára jut tassa, és oda vigye, hogy vessenek 
számot lelkismeretükkel, nehogy később az anyát megta-
gadott , sőt elárult gyermek szégyenbélyegét hord ják hom-
lokukon minden jók megvetésével ; hanem a megvallottnak 
és védettnek boldogító öntudatát hordozzák keb lükbe^min-
den jók becsülésével. . . . 

Helyesen mondja tehát a dolgok velejébe behatoló el-
mével a tudós szerző: E pil lanatban, midőn a legfőbb alap, 
mely valamint magában egy öszhangzó egész, ugy külre is 
összehozólag, összetartólag s egyesitőleg hat , tehát minden 
koczkára van téve, midőn a kereszténység közös a ty j ának 
és szentséges személyében minden, a világegyetem öt részé-
ben levő ka th . keresztények melle ellen van az olasz tör 
szegezve, — e pillanatban, e körülmények között, nem illik 
hallgatni és kezeinket ölbe téve a dolgok menetét tétlenül 
nézni ; hanem föl kell ébreszteni az öntudatot, föl kell villa-
nyozni a te t tvágyat s megerösiteni a keresztény közszellem 
és elvhü öszetartozandóság kötelékeit ; hisz még épen nincs 
a dolog végeredményig vive. Azután az egész ügy sokkal 
komolyabb semmint sokan lázas szenvedélyükben gondol-
nák. Még azon esetben is, ha a pokol kapui egyidőre a sz. 
szék világi hatalmát, kormányzó-föségét, megdöntenék is, 
még akkor sincs a pápa világi fejedelemsége és souveraini-
tásának kérdése teljesen elintézve! 

Még mielőtt a derék munka némi ismertetésébe eresz 
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kednénk nem tehetjük, hogy a t. szerző tűnődő lelkének 
ihletét ne jelezzük. Mivel ugyanis szive mélyéből meg van 
győződve a felől, hogy nem a napi változékony hajlamok, 
nem az elme világát elfödő szenvedély vagy pártnézet ad-
hatnak helyes irányt annak, ki igazságos Ítéletet akar mon-
dani történeti kérdések, események és ezek tényezői fölött; 
másrészt mégis látván, hogy az embereknek a liberalismus 
rokonszenve után áhítozó, kába része, zsarnoki, bár a sza-
badságság jelmezébe öltözködött, önkénynyel arra törek-
szik, miszerint az összes társadalmi lét, és ennek intézményei 
körül annyi érdemeket szerzett katholicismus és papság, a 
valódi jóllét, boldogság, az igazi polgárosodás eszméi- és 
elveinek ezen rettenthetlen eszközlője, ápolója és védnöke, 
az emberiség egyetemes javára üdvhozó és ekkép gondvi-
selésszerű rendszer, mint valami elkorhadt, ó-kori, sötétség-
gel fenyegető dolog, ama sürün felötlő bizalmatlanság kisé-
retében, sértegettetik, korlátoztatik, — mintegy megdöb-
benve sóhajt föl: Vajha e munkálat , melj nek, fájdalom ! 
megjelenése annyira indokolt, azt eredményezné, hogy a 
romai szentszék kérdésének fontos és messze kiható volta, 
mert a megváltási eszme határozza meg a tettek és tüne-
ményeknek az emberiség rendeltetésével azonos, egyetemes 
irányát, még nagyobb világosság- és fénybe állittassék, mint 
az már eddigien történt ! . . . Vajha az itt elősorolt lelkes 
és irányadó szózatok keresztül törjenek az eddigi elfogultság 
ködén, és az előítéletek sötét fellegét oszlassa el oly részről 
is, honnan eddig épen az ellenkezőt, mint várnunk lehete, 
tapasztaltuk.. . . . Bár csak minden körben — azért jöjjön 
velünk a nyájas olvasó az irat végéig — kellő átértését 
idézné föl annak : mit jelent a pápai szék ügye, mire érdemes 
egy egyetemes világtörténeti eszmének és kétszáz (200) 
millió kath. kereszténynek érdeke, mik körül a dolog forog. 
— Adja a jó Isten, hogy e szikra oda irányuljon, oda hasson, 
miszerént a katholikusok, kiktől nem csak igazságot várunk, 
de lelkismeretességet is követelünk, nagyobb buzgalomra 
gyuladjanak, a romai pápának ügye, állása körüli sorako-
zásra, jól tudván, hogy rendszer-egység nélkül nincs valódi 
külső társadalmi egység ! (Előszó.) 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— Becses fölszólitás következtében ide igtatjuk a 

concordatum XIV. czikkelyét, melyre a linczi püspök mint 
ügyében irányadóra hivatkozott : „Sancta Sedes haud im-
pedit, quominus causae ecclesiasticorum pro criminibus seu 
delictis, quae poenalibus Imperii legibus animadvertuntur, 
ad judicem laicum deferantur ; cui tamen incumbet, Epi-
scopum ea de re absque mora certiorem reddere. Praeterea 
in reo deprehendendo et detinendo ii adhibebuntur modi, 
quos reverentia status clericalis exigit. Quodsi in ecclesia-
sticum virum mortis vei carceris ultra quinquennium dura-
turi sententia feratur, Episcopo nunquam non acta judici-
aria communicabuntur, et condemnatum audiendi facultas 
fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesiastica 
eidem infligenda cognoscere possit. Hoc idem Antistite pe-
tente praestabitur, si minor poena décréta fuerit. Clerici 

carceris poenam semper in locis a saecularibus separatis 
luent. Quodsi autem ex delicto vei transgressione condem-
nati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo re-
cludentur. In huius articuli dispositione minime compre-
henduntur causae majores, de quibus sacrum concilium Tri-
dentinum sess. X X l V . c. 5. de refor. decrevit. lis pertrac-
tandis Sanctissimus Pater et Majestas Sua Caesarea, si 
opus fuerit, providebunt." 

— A linczi püspök elleni keresetben a letiltott fő-
pásztori körlevélből vádalapul a következő helyek idéztet-
nek : „Vorzüglich sind es seit Monaten die österreichischen 
Staatsgesetze vom 25. Mai 1868, an welchen die Lüge ihre 
ganze Kraf t erprobt." „Das Concordat bleibt vor Gott und 
dem Gewissen in allen seinen Theilen in voller Kraft . Das 
Concordat ist ein zweiseitig verbindlicher Vertrag, und ein 
solcher kann einseitig nicht aufgehoben werden. Verspro-
chen macht Halten — ein Mann ein Wort ." „Jedes mensch-
liche Gesetz bekommt seine innere Sanction oder Weihe 
nur dadurch, dass es der Ausdruck des göttlichen Willens 
ist ; es ist als solcher anzuerkennen, solange der Widerspruch 
mit demselben nicht offen vorliegt ; wo aber solcher offen 
vorliegt, entbehrt es der bindenden Kraf t und kommt die 
apostolische Regel in Anwendung : Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen." „Die sogenannte Civilehe ist 
schon wegen des Hindernisses der Heimlichkeit ungiltig, 
also keine Ehe und ein pures Concubinat, daher ein ganz 
unsittliches Verhältniss. Ein solches Concubinat ist um so 
verwerflicher, als es sich mit. dem ehrwürdigen Namen der 
Ehe zu brüsten wagt." „Was der Liberalismus mit der 
Trennung der Schule von der Kirche beabsichtige, haben 
die Bischöfe in ihrer Adresse an den Kaiser gesagt : er be-
absichtigt die Entchristlichung der Jugend." Az állam-
ügyész szerint ezen helyek a törvényhozó hatalom ellen, 
melynek főtéuyezője a császár, vádakat, gyanúsításokat 
foglalnak magokban, és igy a törvények iránti engedetlen-
ségre, ellenszegülésre izgatnak, mi által a közbéke veszé-
lyeztetik. 

— A veszprémi növendékpapság Pázmány-köre igen 
hasznos és jeles müvet adott ki sikerült fordításban ily czim 
alatt : „Útmutatás, miként lehet a protestánsokat a kath-
egyházba visszavezérelni s a katholikusokat hitükben meg. 
tar tani ." Ir ta de la F o r e s t lelkész és hittudor. Ara 1 frt . 

— Olaszországban világi és szerzetes papokból egylet 
alakult, mely ő szentségénél kieszközölni óhajtja, hogy a 
jövő zsinat által sz. József az egész egyház védnökévé hir-
dettetnék ki. Az illető körlevelet közlendjük. 

— Az „Ung. Ll." romai levelezője tudni akar ja , hogy 
Romában gr. Arnim porosz követnél a vatican legbensőbb 
barátai találkoznak eszmecserére a 
híveivel. 

.leendő német császár" 

— Treppel sorbonnai tanár Romát elhagyta és sept, 
végéig Francziaországban fog időzni; ekkor ismét visszatér 
Romába résztveendő az előkészitő zsinati munkálatban ; 
szép tehetsége, tudománya, nagy tekintélyt vivtak ki 
számára. 

— A kölni dóm portaléja bevégzéshez közéig. 10 7 fe-
hér márvány-szoborral van ékesítve, melyek közül 20 élet-
nagyságú. A 8 nagyszerű domborművet, melyek Urunk kín-
szenvedését ábrázolják, Móhr tanár készité. 

— Renan legújabb müve, mely sz. Pál életét, működésé t 
rajzolja, az indexbe igtattatott. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLAE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Ügyetlen beavatkozás. — Gr. Beust 
sürgönye. — Egyházi tudósítások.— Irodalom. —Vegyesek. 

Ügyetlen beavatkozás. 
(Vége.) 

„Az első franczia forradalom, mondja az„Ung. 
LI.", porba sodorta a pápai hatalmat. A forradalom-
nak lángeszű, de nem eléggé hű képviselője fogság-
ba hurczolta a pápát. Midőn I. Napoleonnal, fájda-
lom ! az általa elárult forradalom is letiportatott, uj 
fénynyel támadt föl a martyrkoronával ékesitett 
pápaság. A legázolt 1789-ki elvektől még mindig 
remegő hatalmasok szövetségre léptek ugyanazon 
pápai hatalommal, mely ellen a forradalom előtt 
majdnem mindnyájan küzdöttek. Az egyház meg-
igérte, hogy a népeket szolgaságra nevelendi, a 
kormányok pedig támogatásról biztositák az egy-
házat, természetesen azon irányban, melyre minden 
hierarchia kivétel nélkül számit, tudniillik pénzbeli 
támogatásról. Pásztorbot és kard, stóla és egyenruha 
karöltve harczoltak minden szabadabb szellemmoz-
zanat ellen, és a jezsuitauralom talán még súlyo-
sabban nehezedett a népekre, mint a szent szö-
vetség. 

De az egyháznak nagy gyomra van. U orosz-
lánrészét követelte a közös zsákmánynak, tudniillik 
a hatalomnak, és néhány évtized után a szabadság 
ellen szövetkezetiek mint ellenek állottak egymás-
sal szemközt. Majdnem minden államban harcz tört 
ki az egyházi és világi hatalom közt, mely utóbbi, 
hogy végkép le ne győzettessék, concessiokra, habár 
alig említést érdemlőkre látta magát kényszerítve a 
népek megnyerése végett, az egyház pedig titkos 
működése által a forradalom útjait készitgette. A 
clerus a szabadság rövid évét jól fölhasználta; az 
állambefolyásnak jó nagy részét lerázta magáról, 
mely eddig némi korlátok közé szorította még. Mi-
dőn a forradalom árjai lefolytak, az egyház hatal-
masabb volt mint egy század előtt. Mint egyenhely-

zetü ismét kezet nyújthatott az államnak a szellem 
ellen és előnyét is jobban érezheté mint Waterloo 
után, mert különösen az osztrák concordatum által 
hatalmat vivott ki az állam fölött. 

Azonban ismét szakadást okozott a szövetsége-
sek közt a curiának telhetetlen pénz- és hatalom-
vágya. A jezsuitáknak a kormányok segítségével 
kivívott eredmények által annyira megnőtt szarvok, 
hogy oly csapást készítettek elő a kormányok ellen, 
minőt alig intézett valaha bármely forradalom elle-
nök. A pápa csalhatatlanságáróli dogma ugyanis 
nemcsak egészen uj egyházat teremtene, melyben a 
villanysodrony naponként ujabb s ujabb hitczikket 
erőszakolhatna a hívőkre, hanem, mint Hohenlohe 
herczeg is megjegyzé közlött köriratában, a pápák 
uralma még a nemkatholikus fejedelmek és népek 

- fölött is megállapittatnék. Ezt látva az önfentartási 
ösztön fölébredt a kabinetekben ; minden államban 
jelek mutatkoznak, hogy a kormányok, ha nem fo-
gadják is el Hohenlohe javaslatát a conferentiára 
nézve, az ellenállás módjáról és eszközeiről tana-
kodnak. 

Ezen ellenállás azonban egy kissé csüggetegnek 
látszik, minthogy a kormányok vonakodnak azt 
bajtársul hívni, ki részökre biztositaná a győzelmet, 
tudniillik a népeket, melyeket természetesen föl kel-
lene szabadítani, hogy jó kedvvel és kitartóan küzd-
jenek. A legtöbb kormány előtt a clerusnak a nép 
segitségével való legyőzése ugy tűnik föl, mint az 
ördögnek kiűzése Belzebub által. Inkább mindent 
megkísértenek, hogy az egyházzal megalkudhassa-
nak, ha mindjárt ezáltal hatalom- és tekintélyben 
vesztenek is. Fájdalom ! hazánkban is tapasztaljuk, 
mily engedékeny a minisztérium az episcopatus irá-
nyában ; készebb a szentszékek föntartása által is 
inkább a protestánsokat és szabadelvű katholikuso-
kat megbántani, mint a liberális elemtől is támogat-
tatva, a hierarchiát megbántani ; tudva van szintén, 
mint fosztattak meg a laicusok ősi joguktól a kath. 
congressus számára octroyrozott választási szabá-
lyok által. Mindezen szolgálatokért az engedékeny 



cnltusminiszter kénytelen volt hallani a legutóbbi győzhetik le a jezsuita el bizakodást. A continentalis 
allocutioban, hogy a magyar egyház üldöztetik; de kormányoknak reszkedniök kell Romától, mert a 
bizonyára még ez sem szolgáland elegendő ösztönül, polgárokat az egyház szolgálatára kényszeritik ; 
hogy szabadelvüsége szerint működjék. A magyar mert a polgárok egy részét késztetik, hogy gyer-
kormány valóban nem akar álmatlan éjszakákat mekeiket oly vallási nevelésben részesitsék, mely, 
okozni a jezsuitáknak. saját intentioja ellen, képez ugyan állampolgárokat, 

Az osztrák kormány sem igen törekszik erre. de kik, ha a tudomány nem segit rajtok, mindig a 
Igaz, hogy Griskra kabinetje nyilt harczban van clerus hű őrseregét fogják alkotni. A jövő századok 
Romával, de a diplomaticus actio ezen harczban őrültségnek fogják tartani, hogy a kormányok ere-
melyet Beust gróf vezényel, — ki, ámbár vagy mi- jök teljes fölhasználásával odamüködtek, miszerint 
vei protestáns, hivőséget szinlel, — inkább éles mint saját ellenségeiket neveljék nagygyá ; éspedig mégis 
erélyes. Komolyabban igyekszik Olaszország a neki ez történik a legtöbb országban. Mig a vallásszabad-
odavetett keztyüt fölvenni. Buzgón fölkarolta Hohen- ság egész a végletig keresztül nem vitetik és külö-
lohe javaslatát, de monarchiánk közös minisztériuma nősen az iskolákra is ki nem terjesztetik, addig a 
által visszatartatik az actiotól. Azonban Menabrea kormányok csak kivételesen lesznek elég erősek 
minisztériumának, mely a zsinat eredményei által arra, hogy a Roma elleni harczban győzelmet viv-
legközelebb van érdekelve, ezen passivitása nem janak ki ; addig a curiára legfölebb neheztelhetnek, 
tarthat sokáig. Habár Menabrea személyére nézve ellene zúgolódhatnak, de ellen nem állhatnak." 
hajlik is Roma felé, a néphangulat által kényszerit- Hogy e sok epés haszontalanság zsidó tollból 
tetni fog erélyes föllépésre.—Oroszország a lengyel folyhatott csak, alig kételkedhetünk; sajátságos, 
püspökök elfogatása és száműzése által már előle- hogy a kath. herczeg-miniszter avatlanabb a kath. 
gesen felel a zsinat határozataira, de hihetőleg ki ügyben és iránta igazságtalanabb is, mint a prot. 
fog ő békülni Romával a lengyelek rovására, kik, miniszter ; Beustnak fölfogása és eljárása is sokkal 
mint mind a többi népek, csak eszközök a czélhoz a emelkedettebb, nemesebb mint Hohenloheé. Mire 
curia szemeiben. — Poroszország egy idő óta bizo- nézve egy jó bajor ember azon véleményt koczkáz-
nyos intimitásba igyekszik jönni Romával ; ő első tatja, hogy a körirat néhány sorainak elolvasásából 
rendben van hivatva Ausztria- és Magyarországnak kitűnik, miszerint annak szerkesztésében a herczeg 
ártani, de egyszersmind akadályul is szolgál a aligha vett kiváló részt. Ezen levélben ugyanis 
hierarchiai túlkapások megfékezésében. — Napoleon hiányzik azon előrelátás és eszélyesség, melyet a 
a mentanai csodatettek által zsákutczába jutott. Mi- miniszter más ügyekben tanúsítani szokott ; ezen-
nél erélyesebben lép föl a törvényhozó testületben kivül az irat oly gyenge oldalakat árul el, minőkhez 
az ellenzék, annál inkább kényszeritve érezheti ma- hasonló a nyilvánosságra szánt okmányokban alig 
gát a császár a feketék segitségének engedékenység található. Például mindjárt kezdetben ez mondatik: 
általi biztosítására. Másrészt háború esetében Olasz- „Oly kérdések, melyek zsinati határozatot igényeiné-
ország segitsége csak Roma odahagyása által re- nek, jelenleg nem is léteznek." Hohenlohe ily állitást 
mélhető, és a Syllabus, melynek kihirdetése Fran- mondani nem akart, nem is mondhatott ; nem akar-
cziaországban eltiltatott, egyenesen a császárság hatott, mivel ő mint laicus hitbeli dolgokban nehezen 
anyja és támasza, tudniillik az általános népszava- igényel magának nagyobb tekintélyt, mint a pápa; 
zat ellen is van intézve. Határozott eltökélés a csá- de nem is mondhatott ilyent, mert ő arra nézve 
szár részéről egyelőre alig várható.—Spanyolország semmikép sem mondhat illetékes Ítéletet : valljon 
az aranyrózsával kitüntetett királynét nem rég el- forognak-e fön zsinati határozatot igénylő kérdések 
űzte, s megmutatta, hogy nincs kedve az ultrámon- vagy nem? A ki a miniszterelnöknek e szavakat ajkai-
tanismus caudiumi igáját ismét a nyakába venni ; ra tevé, igen kétes szolgálatot tett a kormánynak, 
de még sem volt elegendő bátorsága a vallássza- Ezen állítással ellenkezőleg mondatik azután : 

badságot proclamálni, s azért Romával sem fog „Az egyetlen dogmaticus tárgy, melyet Roma a 
nyilt összeütközésbe keveredni. Angolország végre zsinat elhatározottnak szeretne látni, a pápa csal-
azon szerencsés helyzetben van, hogy nem kell a hatatlanságáról való kérdése. Ez pedig fensőbb po-
zsinattal törődnie, mert az — szabad ország. litikai természetű, mert általa a pápának hatalma 

És éppen Angolország ezen helyzetében rejlik minden fejedelmek és népek fölött a világi dolgok-
az ujjmutatás a többi kormányokra nézve is, mint ban is kimondatnék és hitágazattá emeltetnék." 
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Ha Hohenlohe herczeg szemei előtt a pápai 
infallibilitás hitczikkelyezése forog, ez nála jól vagy 
roszul megalapított magánynézet lehet. De az meg-
foghatlan marad, mikép lehet ily alanyi nézetnél 
fogva a többi kormányokat együttes actiora fölhívni 
a concilium ellen. Mi sem vagyunk szerencsések 
tudni, mint a herczeg sem tudja, minő dogmaticai 
föladat jut a conciliumnak ? de ezt sem láthatjuk át, 
minő roppant aggodalmakat szülhetne ezen csalha-
tatlanság dogmatizálása, ha mindjárt teljesen igaz 
volna is a herczeg nézete. 

Az egyháznak közvetlen rendelkezésére nem 
áll semmiféle kényszeritési hatalom, ha az állam 
megtagadja tőle a saeculare brachium-ot, csak is 
szellemi, erkölcsi eszközökkel rendelkezhetik, a leg-
csekélyebb physicai fenyítést sem rendelheti el a 
laicus ellen. Az egyház tehát azon esetben is, ha ily 
dogmáját érvényesíteni akarná, egyedül híveinek 
lelkiismeretére hivatkozhatnék. Ezen hivatkozást 
pedig a világi hatalom soha és semmikép sem aka-
dályozhatná, mert annak jogköre alól ki van és ki 
is lesz mindenkoron vonva. Ha az állam uj secták 
keletkeztét sem akadályozhatta meg, ha kénysze-
rítve látta magát időről időre több különféle fele-
kezet befogadására, mint remélhetné, hogy hitigaz-
ságok ellen sikerrel és győzelemmel harczolhatna ? 

A ki tehát az egyháznak ily fölhívás következ-
tében engedelmeskednék, jövőre hinni fogna a pápa 
csalhatatlanságát ex cathedra, és mi következnék 
ebből? Semmi egyéb, minthogy a hivő katholikusok 
ha az egyház feje netán a civilházasságot elvetné, 
jövőben is az egyházi házasságkötéshez ragaszkod-
nának; nem egyéb, mint hogy ha a papnélküli 
vegyes házasságok tiltatni fognának, ily házassá-
goktól ovakodnának. Mindez pedig oly dolog, mely-
ben az állam sem akadályozza, nem is akadályoz-
hatja őket. Az egyház iránti ezen engedelmesség 
nemcsak ki nem zárja az állam iránti engedelmes-
séget, hanem inkább állandó kölcsönhatásban van 
vele. 

Sokan lennének kétségkívül, kik nem éreznék 
magokat kötelezetteknek lelkiismeretükben az egy-
ház ezen hivatkozásának engedelmeskedni. Ezek 
tovább is használnák azon eszközöket, melyekről az 
állam gondoskodott, hogy a máshitüek számára is 
lehetővé tegye az állami existentiát. 

Ki a pápát ex cathedra, mert személyes csal-
hatatlanságról ugy sem lehet szó, nem hiszi csalhat-
lannak, az jövőben is csak közönséges emberi íté-
letet tulajdonitana neki. Mivel pedig az egyháznak 

nincs más módja a tévelygő visszavezetésére mint a 
tanitás és az egyházi büntetések, semmikép sem lát-
hatjuk át, mint következhetnék be a Hohenlohe 
által annyira rettegett veszedelem. A mi a pápai 
hatalomnak a fejedelmek ás népek fölé való emelé-
séről mondatik, az teljesen érthetetlen. Igen kétel-
kedünk, ha valljon a porosz király, ha a pápának 
eszébe jutna a koronát tőle elvitatni, ily kísérletre 
tenne-e egyebet jóízű mosolygásnál ? Ha a Hohen-
staufíenek ministere mutatta volna be ekkép a kérdéses 
köriratot a korabeli fejedelmeknek, talán volna va-
lami értelme; de a 19-ik század második felében ily 
állitásnak inkább bizonyos diplomatikai nyegleség-
ben, mint valódi aggályban kereshető az alapja. 

1—k. 

Gr. Benst államcancellárnak sürgönye gr. Trantmanns-
dorf romai osztr. követhez. 

(Vége.) 
A mi az oktatási törvényt illeti, mindenek előtt meg-

jegyzendő, hogy ezen ujabb törvényes intézkedések teljesen 
megengedik a vallásfelekezeti jelleggel biró iskolák felállí-
tását és fennállását. 

A kath. clerus, ugy, miként a világi hivek, élhetnek 
ezen intézményekkel s becBes előnyöket vonhatnak azokból 
a kath. vallásra nézve. 

Ha egy tekintetet vetünk az eredményekre, melyek 
hasonló viszonyok közt Francziaország, Belgium és a ra jnai 
tartományokban elérettek, ha figyelembe veszsziik a gaz-
dag segélyforrásokat, melyekkel az osztrák püspöki kar 
rendelkezik, csodálkoznunk kell, hogy az rögtön buzgóság-
gal nem használta fel a könnyítéseket, melyek neki e tekin-
tetben nyújtattak. 

Ezek bizonyára megengedték volna az egyháznak, 
hogy magának oly befolyást biztosítson, mely alkalmas 
leendett öt kiváltságos állása elvesztéseért gazdagon kár-
pótolni. 

De ha mindezen előnyöket nem is akarnók számba 
venni, tagadhatlan marad, hogy a közoktatásra vonatkozó 
uj törvényhozás távol sincs a kath. egyház irányában rend-
szeresen ellenséges szellemben szerkesztve. Igaz, miszerint 
kiterjedtebb mérvben irja körül a részt, mely az államot az 
iskolák felügyeletében illeti, ellenben a clerus által gyakorolt 
közvetlen befolyást az ennek valódi hatáskörébe eső tárgyak-
ra : a vallási oktatásra szorítja. 

Mindamellett egyedül a clor ustól függ, magának ügyes 
magatartás által jövöre is tetemes befolyást biztositani, főleg 
a népiskolára. Ez utóbbit, mint gyakran tévesen erősítették, 
tettleg nem fosztották meg vallásfelekezeti jellegétől, csupán 
fokonkénti fejlődése és javulása biztosíttatott, midőn a józan 
erkölcstan minden feltételei számba vétettek. 

Ezzel teljes pártatlansággal véltük ecsetelni az eddig 
történteket. Még egy kérdés marad megvizsgálandó : 

A jelenlegi cs. k. kormány és a sz. szék közt lehetsé-
ges-e az egyetértés, ha mindkettő oly eltérő álláspontokra 

8 * 
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helyezkedik s oly fontos elvkérdések által választatik el 
egymástól ? 

Nem késünk ezen kérdésre igen-nel válaszolni, ily ered-
mény azonban csak egy előföltétel alatt érhető el. 

Romában el kell magukat határozniok Ausriát többé 
nem tekinteni oly országnak, melynek rendeltetése abban áll, 
hogy a szentszék nézeteinek szolgáljon. Állitsák jövőre az 
osztrák-magyar monarchiát egy szinvonalra a többi modern 
alkotmányos államokkal, és ne követeljék a cs. k. kormány, 
tói, hogy oly kívánalmak előtt meghajol jon, minőkkel 
Francziaország vagy Belgium irányában fellépni sem mer-
nének, mert előre tudják, hogy ezen praetensiok visszauta-
sittatnának s csak hasztalanul compromittálnák a szent-
széket. 

A mit más országokban cselekedhettek a nélkül, hogy 
Romával szakítást idéztek volna elő, annak Austriában is 
lehetségesnek kell lenni. Ez az első alapszabály, melytől el 
nem térn i , a kormány és nemzet szilárdul el vannak 
határozva. 

Nem tagadom, miszerint még bizonyos idő telhetik el, 
mielőtt Romában ezen igazságot oly kielégítő mérvben el-
ismernék, hogy az gyümölcsözővé váljék. Ott talán örö-
mestebb tergiversalni, az alaki jog bizonyos pontjaihoz 
ragaszkodni, és tiltakozni fognak az ellen, a mit az elvállalt 
kötelezettségek megszegésének neveznek. Ily módon kétség-
kívül lehetségessé válik majd a harezot meghosszabbítani s 
a cs. k . kormánynak sokféle nehézségeket támasztani, tettleg 
azonban megmérhetlen kár t fognak okozni a kath. egyház-
nak az osztrák-magyar birodalomban. Végre mégis kény-
szerülve lesznek a tapasztalás keserű tanai előtt meghajolni 
s azon kiindulási ponthoz visszatérni, melyet fennebb mint 
azon egyetlent je lzém, melyet józanul elfoglalni lehet. 

Az 1867. évi deczemberi alkotmány, — mely ellen a 
sz. szék oly hathatósan emelte fel szavát, mindazon intézke-
déseket t a r t a lmazza , melyeket 1849-ben Romában oly 
őszinte örömmel fogadtak, s melyek az osztrák katholikusok 
részéről mint a josephinismus járma alól felszabaditó carta 
üdvözöltettek. 

A kath. egyház három nagy posztulatuma : 
1. Szabad közlekedés a püspökök és a szentszék 

között ; 
2. Szabad közlekedés a püspökök és illető megyéik 

papsága között vallási ügyekben ; 
3. Az egyházjavak oltalmazása és fenntartása 
jelenleg az osztrák monarchiában megadattak és alkot-

mányos biztosítékokkal vannak körülvéve. 
Ha ezen intézményeinkben letett mag eddig üdvös 

gyümölcsöket nem hozott, a mint ezt várni feljogosítva vol-
tunk, ez egyes egyedül azon elfogultság leverő befolyásának 
tulajdonitható, mely kitartásra sürget az eddig szerencsét-
lenségre követett téves uton, a helyett, hogy más, jobb ki-
menetelt keresne. 

A nehézségek, melyekre a concordatum talált, koránt-
sem bizonyítják, hogy a kath. ogyház szabadsága monar-
chiánkban fel nem virágozhatnék. De ismétlem, ne ringassuk 
magunkat csalódásban, tudjuk meg, hogy a cselekvés valódi 
szabadságáról és nem ama tanok fentartásáról van szó, 
melyek összeférhetlenek az állam kifejlődésével, s melyek 

jövőre még a romai curia szemében is csak kétes becscsel 
bírhatnak. 

Ha a kath . egyház törekvései ezen irányt követnék, a 
kormány előzékeny buzgósággal járulna óhajtásaihoz,szent 
kötelességnek tar taná az egyházat feladata teljesítésében 
erélyesen támogatni s az akadályokat és előitéleteket mel-
lőzni, melyek azt tevékenységében gátolják. 

A mint a dolgok jelenleg állanak, a kormány ellenke-
zőleg legjobb szándéklataiban paralizáltatik, tétlen nézőnek 
kell maradnia oly harezban, melynek, bármily legyen is 
a kimenetel, soha sem lehetnek üdvös következményei. 

Változás az osztrák püspöki kar magatartásában volna 
az első óhajtott lépés a helyzet javítására. Nem vélünk csa-
lódni, ha felteszszük, hogy a püspökök nézeteikben sokféle-
kép eltérnek. Találunk köztük olyanokat, kik rokonszenv-
ből a politikai ellenzékhez tartoznak, és hivatalos állásuknál 
fogva oly lépésekre ragadtat ják magukat , melyeket mi ezen 
állásra nézve előnyösöknek nem tarthatunk. 

Mások exaltált hitükben, tulságosságuk által sok bajt 
okoznak, a nélkül azonban, hogy akár meggyőződésük őszin-
teségében, akár szándéklataik loyalitásában kétkedhetnénk. 
Ellenkezőleg, alapos okunk van hinni, hogy a püspökök leg-
nagyobb része jelenleg felfogva, miszerint ha az engesztel-
hetlen ellentállás örvényén megmaradnak, kedvező eredmény 
nem lesz elérhető. Ha a főpapok maguktartása eddig nyíl-
tabban nem tanúskodik ezen meggyőződés mellett, ugy ez 
mindenekelőtt azon jogos óhajtásuk következménye, hogy 
véleménykülönbségek ne jöjjenek napvilágra, továbbá, mert 
talán attól tar tanak, hogy czáfolatot vonnak magukra. 

Nem vélünk tévedni, midőn fölteszszük, hogy több 
püspök szerencsésnek érezné magát, ha becsületteljes módon 
elhagyhatná az állást, mely napról napra tar that lanabbá 
lesz. Némelyek közülök, még pedig a legkitűnőbbek, hason-
lithatlanul felvilágosultabb férfiak, sem hogy ne éreznék 
annak szükségességét ideje korán oly rendszabályokhoz fo-
lyamodni, melyek Austriában az egyháznak a békét vissza 
adják, s a megmérhetlen következményeket elhárítanák, 
melyeket a jelen összeütközések további tar tama szükségkép 
maga után vonna. 

Ha Romában szemet nem akarnak hunyni az igazság 
előtt, ha nem vonakodnak a helyzetet valódi megvilágítás-
ban szemlélni, ugy törekedniök kell az osztrák püspöki ka r 
mérsékelt töredékét hathatós támogatásban részesiteni. 

A sz. széket ezen eszmék és meggyőződés elfogadására 
birni, ez legyen fő törekvése minden igaz hazafinak, kinek 
viszonyai megengedik, hogy Romában szavát némi ered-
ménynyel hallassa. 

Ezen czélra kell excád minden törekvésének irányul-
nia, s midőn a fennebbiekkel hü képét adám a helyzetnek, 
azon okoknak, melyek azt előidézték és a bizonyos bajok 
elhárítására czélzó eszközöknek, reménylem, miszerint né-
hány hasznos adattal szolgáltam. 

Szíveskedjék excád az általam kifejtett megfontoláso-
ka t a bibornok-államtitkár előtt érvényesíteni s ne mulasz-
szon el semmi eszközt, hogy a sz. atyát, valamint legfőbb 
tanácsadóit, az ezen sürgönyben előadott nézetek elfogadá-
sára hajlandókká tegye. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
SMYRNA. (Vége.) Uraim, e helyütt az lenne felada-

tom, hogy történelmét adjam elé mindazon egyházaknak, 
melyeket a lelkek főpásztora reánk bizott. S bizonyára nem 
fognak hiúságról vádolni, ha legelőbb is azon városon kez-
dem, melybe egybegyülekeztünk, sz. Polykarp városán. — 
Az egyházi okiratok egyik legbecsesbje s az évlapok egyik 
legrégibbje az Ur szeretettanitványának vértanusági okirata, 
melyet a tudós protestáns Scaliger mindannyiszor megin-
dulva és könyes szemekkel olvasott, Smyrna vértanúiról ezt 

jegyzi fel: „beata, generosa fuere omnia martyria ." Még az 
if jú sz. Grermanicus is csodálatra ragadó példája a hős bá-
torságnak. Sőt Smyrna oly bőségében volt a vértanuk véré-
nek, hogy abból Nyugatnak is adhatott, hogy az ott is ter-
mőmagjává legyen a kereszténységnek. Lyon sz. Irenaeusa, 
Dijon sz. Benignusa, Anton sz. Andochusa, Viviers szent 
Andeolusa, Smyrna fiai, kik csodálatra méltólag illustrál-
j ák sz. Ignácz vértanúnak apáinkhoz irt levele ama tételét, 
melyben városunkat „hit- és szeretetben gazdagnak" nevezi. 

Es a Cycladok legszebbje, Naxos, nem-e az elsők közt 
vette fel a keresztény hitet és védelmezte is azt utóbb Baro-
chus, Pál és Athanáz püspökei által az efezi, kalcedoni és 
konstantinápolyi zsinatokon ? Jáson és Sosipater, kiket sz. 
pál rokonainak nevez, „cognati mei," Jason a lelkierő eme 
példaképe ; Apollodor, ki a niceai zsinaton jelen volt, és 
Alcisonus, kit nagy szent Gergely oly kitűnő hatalmakkal 
ruházott fel, mindenkoron hirdetendik Korfu dicsőségét. — 
Chió szigetét sz. Pálnak látogatása teszi tisztessé és az 
itteni keresztények hiterősségét sz. Isidor és sz. Myrop vér-
tanú halála hirdeti. Nem lehetek hosszas és nem járhatom 
végig az Archipelagus valamennyi szigeteit, Syrát , Santorint 
és Tinát, hogy önökkel együtt bámuljam azok hitét, erényét, 
bátorságát és hiteleven^égét. Ismétlem,nem járhatom be Kelet 
szőllejének minden vidékeit, melynek legrégibb évlapjai 
azonosak az egyház legdicsőbb korszakával. I t t éltek az 
egyház leghiresebb szentatyái, az apostolok utódai és az 
apostolok élő tanúi, a keresztény világosságnak hathatós 
terjesztői. I t t a keresztény tudománynak nagyszerű tüne-
ményei: a sz. Just inok, Quadratusok, alexandriai Keleme-
nek, Origenesek; a két sz. Gergely, sz. Athanáz, aranyszájú 
sz. János és a két Cyrill. I t t tartatott a négy első egyetemes 
zsinat, melyeket nagy szent Gergely pápa ugy tisztel, mint 
a hagyomány négy evangéliumát, és mely megalkotta azon 
hitsymbolumot, melynek vallása ezóta mindenkor Jézus 
Krisztus igaz hiveinek ismertetőjeléül szolgált. I t t adták 
legelsőbb példáját egy egész u j s eddig ismeretlen angyali 
életnek a remeték anachoréták, Styliták és Syria s Palestina 
nagy zárdái. Melyekre gondolva nem vagyunk-e kénytele-
nek bevallani, hogy betű szerint teljesült az evangelium 
igéje : szőllőjét más munkásoknak adja, kik neki annak ide-
jén hasznot hozandnak? 

Szerencsétlenségre a bőtermés ideje nem sokáig tartott . 
A munkások megint fellázadtak a családatyai tekintély 
ellen. E korszaknak története felette szomorú. Isten mentsen, 
hogy azt előadva elmérgesitsem a sebet, melyet az Krisztus 
testén ejtett. Püspöki szivem, s meg vagyok győződve, hogy 

főpásztortársaim is teljesen osztják érzelmeit, — püspöki 
szivem csak egyet óhajt : hogy mindnyájan találkozzunk 
azon egy uton, melyet Krisztus Jézus kijelelt, s melyet, a 
gyűlölködést és visszavonást kioltandó, szent vérével öntö-
zött. „Ut sint unum" mondá kevéssel halála előtt ; s az óhajt 
„Ut sint unum" táplálandjuk mi is végső lehelleteinkig. Oh 
kedves testvérek ! ha ezen a legtiszteletreméltóbb atya te-
kintélye elleni lázadás közbe nem esik : mi szép volna az 
egyházi egység a hivők-, s mi rettenetes a hitetlenek szemé-
ben ! És miért is gyűlölnek egymást ? Miért oszolnánk ketté : 
miután Krisztus mindeneket egyesitett ? Nem magasztosabb, 
nem előbbre való-e a Kalvaria szeretet-nyelve Homér és 
Virgil nyelvénél? Avagy ugy telepedjünk-e oda mi is a sz. 
kereszt tövéhez, inikép a Caesar katonái, kik Krisztus kön-
tösét darabokra akar ták szabdalni ? S lia Jézus helytartót 
rendelt egyházának, ki őt képviselje, hogy nyájának egysége 
a fő egységében felismerhető legyen és biztosítva : akarha-
tunk-e mi akár a gőg akár a hiúság szavára hallgatva tőle 
elválva lenni ? 

Mindig elhagyva maradjon-e tehát e szőllő ? Nem, 
kedves testvéreim, confidimus meliora ! Nem fejthetem ki 
ezen előttem oly kedves tárgyat ugy, mikint azt óhajtanám 
s csak keveset mondok. Igaz egy ideig kevés gyümölcsöt 
hozott, de egészen gyümölcstelen még sem volt e szőllő ; 
mert e vidéken is megmaradt a Jézus Krisztusbani hi t és 
helyenkint az egyház feje iránti alárendeltséggel a kormány-
zati egység. Fölemlitsem-e Naxos azon érsekét, kit 1372-ben 
XI. Gergely pápa azzal bizott meg, hogy őt Thebeben, hol 
az egyház és állam közötti viszony komoly kérdései tárgyal-
ta t tak , képviselje ? Vagy Chio püspökét ama hőslelkü 
Giustiniani Timótot, k i midőn 1505-ben látná, hogy egy 
hitetlen az Ur szentséges testét lábbal tapodja, nem törődve 
saját életével, odarontott s a merényt megakadályozá ? 
Avagy emlitsem-e kelet lakóinak azon hithüségét, kik, mi-
dőn a calvinismus ügynökeit e vidékre is kiküldé, az u j 
tanokról hallani sem akarának ? Vagy a derék Carga Jánost, 
Syra püspökét, ki 1617-ben inkább a hajóárboczra akasztatá 
fel magát, hogysem hitét megtagadja ? Smyrna is hü maradt 
azon példához, melyet neki sz. Polikárp mintegy örökségül 
hagyományozott s hogy csak egyet említsek fel az ujabbko-
riak közül : gondoljunk Casati Miklósra, ki 1657-ben nagy 
csütörtökön a hitért vértanu-halált szenvedett. 

r 

Es elhallgathatom-e sz. Ferencz dicső szerzetét, mely-
nek, ugy látszik a Kelet regeneratiojának missioja'_ jutott 
osztályrészül, azóta, hogy e szerzet csodálatraméltó alapi-
tója, a fölfeszitett Krisztus szeretetét ide Keletre is áthozta ? 
Igen ; a mióta e szent férfiú Keleten j á r t s annak lakói által 
apostolkint tiszteltetett, szent Ferencz fiaiban a Kelet min-
denkor buzgó munkásokat és egész napjainkig hős bajno-
kokat és vér tanukat látott. 

Kedves testvéreim ! ki merné mondani, hogy az erény 
és szenvedés ennyi munkája nincs följegyezve a mennyben? 
Ha egy ital viz apostolig jutalomra számithat : ennyi apos-
toli vér hiába folyt volna-e ? Avagy mi másért kiáltozik 
az, hanemha a lelkek üdveért? Igen, e vér a Kelet ügyeért 
esdekel. Hála tehát Isten szolgáinak, a főpásztoroknak és 
missionáriusoknak, kik e tájakon munkálkodtak. Egyesít-
sük imáinkat az ö munkájúkkal , hogy a föld e tá ja az üdv 
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utaira térjen. Az idő igen kedvező. A biztató reménysugár 
Romából, a világ városából jő. Jelen zsinatunk s a küszö-
bön álló egyetemes zsinat éltesse e reményünket, bizal-
munkat . 

Beszédemet damaskusi sz. János, Kelet dicsőségének 
és sz. Grermanicus konstantinápolyi patriarka egy emléke-
zetes reflexiójával végzem. A Kalvária hegyén keresztre 
feszitett Üdvözitő arczával Nyugatnak volt fordulva. A nap-
sötétség Keletre vetette árnyékát. Az istengyilkosság bün-
fenyitést vont maga után s a bünfenyités a vakságban állott 
„ut videntes non videant". Az Üdvözitőnek halálban meg-
tört szemvilága azonban mutat ja az irányt, a honnét a 
világosságot várhat juk. E n már is látom e világosságot, s 
lelkemből üdvözlöm : szétfogja ez szórni a tévelyt, mely 
csal ; az előítéletet, mely távol tart ; a bizalmatlanságot, 
mely elválaszt; s a gyűlöletet, mely megöli a szeretetet. 
Nem; a Kelet bizonyára nem azon megátalkodott, kiről 
Jób mondja : „non credit quod reverti posset ad lucem, cir-
cumspectans undique gladium." A pallós, melyről kezdet-
ben szólottam, s mely ugy látszik, most mindenütt villog, 
az Urnák fenyitő pallósa, vissza fog esni hüvelyébe.Várjunk, 
reméljünk, imádkozzunk s az áldás napjai megjövendnek. 

Az érsek e beszéde után a zsinati theologus felolvasá 
a zsinati határozatokat , melyek főbbjei a következők : 

1) Kérelem, hogy a boldogságos Szűz mennybemene-
tele dogmailag formulázva kimondassék. 

2) Tanácsok a vallási közönyösség, a rationalismus-
nak elfogultsága , a szenvedélyek fölszabadítása s a tekin-
tély megvetése orvoslására. 

3) Végre némely czélszerü javaslatok a szentségek 
kiszolgáltatását illetőleg u. m. hogy a keresztség s bérmálás 
idején túl ne halasztassék stb. 

A gyűlés mintegy három óráig tartott, melynek t a r -
tama alatt az összes jelenlevőkön mély megindulást lehete 
észrevenni. 

NEW-YORK-ban „ C a t h o l i c D i r e c t o r y « czim 
alatt évenkint egy statistikai mü adatik ki, mely a püspö-
kök tudositványai alapján s egyházi helybenhagyással je-
lenik meg s az észak-amerikai egyház állásáról érdekes 
adatokat közöl. Ebből a „Semaine catholique" a következő 
figyelemre méltó adatokat hozza : 
I . A z é j s z a k a m e r i k a i e g y h á z h i e r a r c h i á j a 

1869-ben. 
Az észak-amerikai egyház 7 tartományra van osztva 

53 dioecesissel és 8 apostoli vicariátussal ; és ugyan : 
1. A b a l t i m o r e i tartomány 11 dioecesissel és 2 

ap. vicariatussal. 
2. A c i n c i n n a t i - i 9 dioecesissel. 
3. Az u j - o r l e a n s i 6 dioecesissel. 
4. A n e w - y o r k i 10 dioecesissel. 
5. Az o r e g o n i 3 dioecesis és 2 vicariátussal. 
6. A s a i n t - l o u i s i 11 dioecesis és 4 vicariátussal. 
7. A s a n - f r a n c i s c o i . 
A papok száma a legújabb összeírás szerint 3,183. 

II . S z e n t e g y h á z a k é s e g y h á z i i n t é z e t e k . 
A katholika egyház jelenleg az Egyesült-Allamok-

ban bir : 

3483 szentegyházzal. 
1695 kápolna- és státiókkal. 
74 seminarium- és előkészítő collegiummal. 
1464 rendes collegium- és iskolával. 
203 nőzárdával. 
48 férfizárdával. 
150 árvaházzal, melyekben 9000 árvagyermek tar-

tatik. 
49 betegházzal. 
Mintegy 150 egyéb különféle jótékony intézettel. 
Ezen adatok, kivéve a szentegyházakat és papnövel-

déket illetőket, 1865-ből valók s azóta a többi említett jóté-
kony intézetek tetemesen szaporodtak. 

I I I . A k a t h o l i k u s h í v e k s z á m a 
egész pontossággal meg (nem határozható. A „Catholic Di-
rectory" idevonatkozó adatai nem egészen megbízhatók; a 
kormány pedig szigorúan ragaszkodva vallási türelme vagy 
közönyéhez, a vallást nem veszi 'tekintetbe f statistikai ki-
mutatásaiban. Mindazonáltal ha megbízható adatok után 
indulunk s inkább keveset [mint sokat mondunk 1 papra 
2000 hívet számíthatunk. A papság és hívek közötti arányt 
igy veszik föl a legtöbb itteni statisták s többi közt maguk 
az igen tekintélyes protestáns „Annual Cyclopaedia" szer-
kesztői is. Ezen számítás szerint a katholikus hivek száma 
Észak-Amerikában legalább h e t e d f é 1 millióra tehető. 
IV. Ö s s z e h a s o n l í t ó k i m u t a t á s a z e g y h á z i 

á l l a p o t f e l ö l k ü l ö n f e l o k o r b a a. 
Ev, Dioecesis, Ap. vicariatus, papok, egyházak s kápolnák 

1808 1 n 68 80 
1830 11 n 232 230 
1840 16 D 482 812 
1850 27 V 1081 1578 
1854 41 2 1574 2458 
1857 41 2 1872 2882 
1861 43 3 2317 3795 
1869 53 8 3150 5278 

A kath. népesség gyarapodását pedig az „Annual 
Cyclopaedia" ekkint adja : 1808-ban 68, — 1830-ban 27, 
— 1840-ben 18, — 1850-ben 11 — ma pedig 6, legfeljebb 
7 protestánsra esik 1 katholikus. 

Ezen adatok, ugy mond tudósító, sehogy sem erősitik 
meg egynémelyek azon jövendőlgetését, hogy a kath. egy-
ház Amerikában haldoklófélben volna ; sőt inkább itt az 
Óceánon túl egészen más az uralkodó vélemény. Igaz itt is, 
miként Európában, vannak az egyháznak hálát lan gyer-
mekei, k ik azt megtagadják vagy épen soha jól nem ismer-
ték. I t t is, mint másutt vannak oly határozott ellenei, kik 
szeretnének vele rövid uton elbánni, sőt nem irtóznának azt 
kegyetlenül vérébe fojtani, ha tehetnék. Hanem olyanok, 
k ik azt hinnék, hogy halálához közéig, itt nálunk valóban 
nem találtatnak. 

Ellenkezőleg szinte mindannyian osztatlanul azon 
nézetben vannak, hogy a kath. egyház Amerikában teljes 
diadalt fog aratni. Ezen nyilatkozatokkal még protestáns 
folyóiratokban és egyéb olvasmányokban is bőven találko-
zunk. Igy például a protestáns „Annual Cyclopaedia" fönn-
idézett statistikai adatait ezen megjegyzéssel kiséri „még 
mielőt 1900 irnánk, e vidék egy harmada katholikus le-



szén." Még az északvidéki puri tánok, az u. n. yankeek sem 
tar tózkodnak az enemü meglepő nyilatkozatoktól . Például 
a minapi orvos conferentia Bostonban, melylyel az amerikai 
saj tó széltiben foglalkozott és melynek statistikai adatai 
valóságát senki sem vonta kétségbe : constatálja, miszerint 
a protestáns házasságoknál oly gyakor iak az elválások, 
hogy 100 házasságra 20 elválást bizton számi tha tn i ; s 
hogy Uj-Angliában a népességszaporodása fölötte csökken. 
E tényeknek elmaradhat lan következménye leend, mond-
j á k azon orvosok, hogy az angol-szász f a j szintúgy el fog 
tűnni az amerikai continensről, miként arról több indus 
törzsek eltűntek s melyeknek ma már neveiket is alig tud-
juk . „Uj-Anglia jövője az idegeneké" (azaz a katholi-
kusoké), igy végzik ők jelentésüket. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkei t und N o t w e n d i g k e i t der weltlichen Herrschaf t 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr . Kar l 
Schrödl, Domkapi tular . Fre iburg ." 

(Folytatás.) 

Hanem fogják talán már kérdeni : miért szóltunk oly 
előreláthatólag arányta lan terjedelembem a munka elősza-
váról ? íme a válasz. — Nem más okból, mint, hogy némi 
kitérést az iménti i rányban szükségesnek tar to t tunk az egy-
ház és pápaság szánandó ostromlóit illetőleg általán. Külö-
nösen pedig, mivel még mindig elegen vannak időnkben is, 
és ez méltán elbusithatja az elfogulatlan, a fönséges jelen-
ségeket és az igazi nagyságot fölfogni képes elmét, a tör té-
net tudomány mezején az igazság diadalát legjobb lélekkel 
elősegiteni törekvő regenerátorok, ada tgyűj tők mellett úgy-
nevezett szabadszellemüséggel dicsekvő szóhősök is. Ezek a 
történetírásban nem a r r a néznek, hogy az előadott áll i tások, 
események igazak és bizonyosak legyenek. . . Vannak libe-
rálisok ,lucus a non lucendo/ k ik az igazsághü i ránynyal 
Bzemben még a pogány elvtelenséget, undok önistcnitést valló 
történetirodalom kép viselői, mindent lábbal tapodva, minden 
esetre nem az erőszak és bitorlás bélyege nélkül — a mi 
katholikus ; vannak , k ik még csak az igazság döntő érveit 
elfogadni kész lelkületet sem hozva magokkal , a történetet 
nem irni, hanem inkább koholni, vagy épen véleményzsar-
nokok módjá ra meghamisitani, a régi tanúságokat mindaddig 
csürvén-csavarván, elég vakmerők ! . . . 

Vagy ne leplezzük-e föl ezeket, midőn azt tehetjük, 
midőn azt tenni szinte korszükséglet, — kötelességünk. . . 
Mert igen ta r tozunk azzal az igazságnak, a jognak, egyház-
nak legszentebb ügyei biztosításának. Az igazság és valóság 
jogait pedig elhallgatni, megtagadni, midőn kötelességünk 
bevallani, igaztalanság, nem védeni lelkismeretlenség lenne ! 

De t é r j ünk már közelebb tá rgyunkhoz. 
Hogy dr. Schrödl az ernyedetlen adatgyűj tés mellett 

megfelelt a minden történésznél első kellékül tekintett be-
csületességnek, e szabály szerint : Quis nescit primam esse 
históriáé legem, nequid falsi dicere audeat, deinde nequid 
veri non audeat, nequa suspicio gra t iae sít in scribendo, 
nequa simultatis, — ugy a t iszta forrásokból merítve, mint 

hiteles t anuk tekintélyére épitve, muta t j a a kitűnő mű min-
den egyes sora. Szóval szerzőnek az igazi megismerés nem 
Salamon pecsétjével elzárt könyv. 

A helyes rend czéljából szerző munkájá t , tar ta lmát 
tekintve, a következő két részre osztá : I . A p á p a i m é l -
t ó s á g é s v i l á g i s o u v e r a i n i t á s a k ö z ö t t i b e n s ő 
v i j s z o n y é s i d e v á g ó t a n ú s á g o k . I I . A r o m a i s z . 
s z é k e g y h á z á l l a m á n a k k e l e t k e z é s e . Az elébbi 
rész négy, a másik rész pedig három czikkelyben tárgyal ta-
tik. Az első vagy főrész 1—119 lapokon gonddal kiválasztott 
és méhszorgalommal egybeállitott gyűj teményét nyú j t j a a 
szellemdus és vigasztaló nyilatkozatoknak, melyeket külön-
féle nemzetek és idők előkelő, józanul felvilágosodott férfiai 
tőnek nemzedékról nemzedékre a szentszék világi hatalma 
és souverainitására nézve és mellett. A tudós szerző e tar-
talomgazdag részt, mely igazi mozaik, s melyben annyi 
igazság bámulatos rövidséggel van egybefoglalva, még a 
legegyszerűbb elmének is megérthetőleg t á r j a ki azon édes 
reményben, hogy a nemes szózatok keresztül törendnek az 
eddigi elfogultság ködén ! Sajnál juk, ki kell egyelőre mon-
danunk, hogy a tartalom bővebb ismertetésének nem vár-
ha tunk az ugy is igénybevett becses folyóirat lapjain t ága-
sabb tért , a minőt az érdemel; és csak foglalat jának rövid 
érintésére, itt ott egy-két hely á t í rására vagyunk kénytele-
n e k szorítkozni. 

Tagadhata t lan tény az, hogy a romai szent szék ellen 
á rada tkén t föl-fölmerülő erőszak-bélyegezte és gyakran 
vadállat nyerseségével romboló támadás - és üldözéseknek, 
rágalom-, gúny- és káromlásoknak s ha igen sokszor a sziv 
és akaratromlottságnál inkább a hiányos megismerés és 
tudatlanság, az igaz eszmének hazug, álszinben vissza-
tükrözése, a fogalom-zavar a „ pápa" nevezetet illetőleg. — 
Igenis a modern „liberálisok" föl-fölsivitása nagyrészt on-
nét ered, mert, és ezt megdöbbenés- és fá jás szívvel mond-
j u k , — még az alapfogalmakkal sincsenek minden oldalról 
t isztában ; mert azokat nem ismerik vagy félreismerik, és 
mert rá jok illenek az irás szavai : „azt káromolják, a mit 
nem ismernek." E n n e k meggondolása a t. szerzőt a „pápa" 
fogalom megvilágítására intvén, mindjár t az első rész be-
vezető czikkelyében az eszmezavarból támadni szokott 
akadályt há r í t j a el, és a félszeg egyoldalú Ítéletet, mely oly 
anny i ra lenyűgözve ta r t némely elfogult elmét, hogy a jó-
és igaznak feléje ragyogó világát helytelen okoskodással 
kioltja nem r i tkán, távolí t ja el — azáltal, hogy haladékta-
lanul müvének élére állitja és magyarázza e kérdést : „Was 
ist der P a p s t ? " — Mely kérdésre érdemlegesebben, és a 
feladat czélját tekintve tájékozóbban alig lehetne felelni, 
mint azt dr. Schrödl teszi. — Az eszmék tisztázására helyén 
levőnek talál ja a többi között Genf nagy püspökének, szal. 
sz. Ferencznek egyszerű és természetes szavait idézni. Benne, 
úgymond, a jog- és igazságot szeretettel féltő s katholikus 
érzülete által ki tűnő nemes szívben fakadt a gondolat a kü-
lönféle czimeket egybegyűjteni, melyekkel a pápa, az impo-
sans világegyház feje, az őshajdan által megtisztelve lőn. — 
Felel még sz. a föltett kérdésre az u j választott pápa körüli 
ünnepélyes eljárások nyomán is. Ezekből már minden előíté-
letektől ment ember előtt, ki mindkét (ó és uj) szövetség 
sokféle hasonlatosságán, és Jézus Krisztus egyházának, 
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melynek árbocza a kereszt, vitorlái a hit, remény és szere-
tet, zsenge kora fölött elmélkedik, a kérdések ezen elsejére, 
mely biztos alapvetésül hozatott szőnyegre, azon eredményre 
jő, hogy a pápa Jézus Krisztustól közvetlen meghitt püspök, 
minden egyháznak központja, feje, Jézus Krisztusnak he-
lyettese a földön, általános főpap, oktató, kormányzó, tör-
vényhozó, biró az egész kereszténységben, az emberiség 
magasztosabb javai- és érdekeinek, vallási és erkölcsi kin-
cseinek egyetemes és legfőbb védnöke, oltalmazója, sziklája, 
ellátva a menyország kulcsaival, a legfőbb megkötő és föl-
oldó hatalommal, röviden a hatalomteljre meghitt főpásztor, 
mint ezt az egész világot átölelő és végtelenül fönséges fő-
elöljárói hivatala megkivánja. . . Végig futván azon külön-
féle képeken, melyek által a sz. irólc tolla a pápát jelezte, 
és a t. szerzőnek fejtegetésén, ki nem veszi észre, hogy a pápa 
és egyházról alkotott helyes fogalom utat tör annak elfoga-
dása- és meggyőződéssé érlelésére, miszerént a pápának, a 
jogok főképviselőjének, elnöklő főpapnak állásával különösen 
a jelen, a törvényesség megvetése által felforgatott Európá-
ban, a souveraine függetlenség bensőképen összefügg ? — 
Miro nézve szerző az első czikkelyben, illetőleg annak feje-
zeteiben, e kérdésnek : Was ist der Papst ? megválaszolása 
után azon igazságot, hogy t. i. a világi hatalom és souve-
rainitás a szentszék szellemi hatalmával, a legszorosabb, 
mondhatni, szükséges viszonyban áll, adja elő védőleg és 
tárgyal ja alaposan. — Hogyha részletes előadás lehetne czé-
lunk, ugy az egeszet, mint a t. szerző találóan lépteti elő-
térbe, csonkittatlanul idéznők ; de másrészt, bármily rövi-
deknek kell is lennünk, a főbb gondolatok bemutatásával 
adósak még sem maradhatunk. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Őszentsége gr. C z i r á k y János, sz. Is tván-tár-

sulati elnököt a Gergely-rend nagy keresztjével; T ö r ö k 
János lapigazgatót pedig ugyanazon rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. 

— A jászberényi sz. Ferencz- rendű szerzetesek tem-
ploma kijavítására egri érsek ő exclja 50, az egri főkáptalan 
200, az egri takarékpénztár 50 f'rtot adományozott. 

— A csanádi székesegyházi káptalan mélyen szomo-
rodott szivvel jelenti az egyház és haza, különösen a szen-
vedő emberiség irányában kiváló érdemeket szerzett egyik 
tagjának O l t v á n y i István nagyprépost, püspöki helynök, 
aranymisés áldozárnak f. hó 20-án életkora 82-ik, áldozár-
sága 59-ik évében történt gyászos kimultát. Az enyészhetlen 
világosság fényeskedjék neki ! 

— Az autonomiai ügyben kiküldött 18 tagu bizott-
mány már beadta javaslatát, a lapok már közlik is egész 
terjedelemben, majd kivonatilag, mi csak a teljesen meg ál-
lapított választási szabályokat közlendjük. 

— A botrányból élő lapok ismét regényes talajra 
akadtak. A monda szerint Krakóban a carmelita-zárdanők 
kolostorában egy 21 évig a legkietlenebb helyen elzárt 
egészen meztelen, félig őrült zárdanő fedeztetett föl; a 

gyóntatóatya kérdőre vonatik ; már zavargások is történ-
tek e miatt a nép részéről. Vár juk be a hiteles tudósítást ! 

— A linczi püspökhez igen szép föliratot intézett a 
regensburgi papság 66 tagja ; a főpásztor mint olyan üdvö-
zöltetik, ki méltónak találtatott Jézus nevéért méltatlan-
ságot szenvedni azok részéről, kik a keresztény igazságot 
többé nem szívelhetik. A főpap az Üdvözitő utjain jár , ki 
ellen a synedrium részéről azon vád emeltetett, hogy föl-
lázitja a népet ; mi, sz. Ágoston szerint, az Ur szolgáinak 
vigasztalására mondatott, ha arról vádoltatnak, hogy béke-
zavarók. 

— Az „Augsb. Pzeitung" egész terjedelemben közli a 
linczi főpap incriminált pásztorlevelét ; a nevezetes okmányt 
közlendjük in perpetuam rei memóriám. 

— A franczia minisztérium megujult. A hirhedt Duruy 
is lelépett, helyébe Bourbeau neveztetett ki, őt vallásosbnak 
állít ják Duruynál, mondják, hogy szakférfiú, de neve ke-
vesbbé ismeretes. Duruy még mint egyetemi hivatalnok 
több könyvet adott ki, melyek azonban mindig elvettettek 
mint nem alkalmasok iskolai használatra. Miniszterré ne-
veztetvén az iskolatanács mindazon tagjait, kik könyveinek 
birálatában részt vettek, elmozditotta hivataluktól. Napo-
leon herczeg és a vörös lapok ebben igen kezére jár tak . 

— Párisban egy igen ismert zsidó orvos 5 évi fegy-
házra Ítéltetett, mivel a hozzá folyamodott fiatal nőket clilo-
roformirozta és ezen öntudatlan állapotjukban erőszakot 
követett el raj tok. 

— A szent atya e napokban a lengyel seminaristákat 
fogadta, kikkel Felinski abbé, a varsói fogva tartott érsek-
nek testvére is jelen volt a hódolaton. A szent atya hozzá-
fordulva kérdé tőle : mit tud testvéréről ? A nyert válasz 
után megindulva mondá : Sajnálom, hogy nem irhatok az 
érseknek ; ha alkalma lesz, ír ja meg neki, hogy áldásomat 
küldöm, Isten nem fogja őt elhagyni. Szegény Lengyelor-
szág ! mi lesz az ottani egyházból ? Fájdalom, nincs módom 
a papság elleni üldözést megszüntetni, oh mily igen fá j ez 
szivemnek ! 

— A szentpétervári úgynevezett rom. kath. collegium 
1800-ban keletkezett. A mohilewi püspök, Siestrzencevicz, 
tudnillik nagyravágyástól indíttatva fejévé akar ta magát 
tenni a kath. egyháznak Oroszországban s azért oly colle-
gium fölállítását indítványozta, mely az ő elnöklete alatt 
Szentpétervárott székelne és minden egyházi ügyekre nézve 
a legfőbb hatóságot képezné. Tervét helybenhagyta Pál és 
később I. Sándor czáris. A szentszék e collegium fölállítását 
nem helyeselhette és Arezzó nuncius mindent elkövetett 
annak meggátlására. 1804-ben a samogitiai püspök, Giedrojc, 
azon javaslattal lépett föl saját és társai nevében, hogy ezen 
collegium helyeztessék Roma fölügyelete alá ; gr. Buturlin 
lett megbízva Romával ezen irányban egyezkedni, mi azon-
ban nem sikerült és a nuncius kénytelen volt Szentpétervár-
ról távozni. Mindezekből világos, hogy a kérdéses collegium 
fölállításához Roma beleegyezésével soha sem járult, mintáz 
orosz kormány ezt elhitetni akarná. 

— Münchenből ír ják, hogy az első civilházasság f. hó 
10-én köttetett „méltó épületességgel", és a „Neueste Nach-
richten" czimü lap fölfohászkodik, vajha minden házasság 
már igy köttetnék. Különösen jól esik neki, hogy ezen épü-
letes párosításnál 4 vallásfelekezet volt képviselve. A je-
gyesek ugyanis német-katholikusok voltak, a párosító biró 
katholikus, az egyik tanú zsidó, a másik pedig protestáns. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Franczia nézet a magyar kath. auto-
nómiáról. 

A „Le Monde" czimii páratlan jelességü kath. 
lap, mely dús aknáját képezi az egyliázi journalis-
musnak is, több czikket hozott a magy. kath. auto-
nómiáról. A mozgalomnak historicuma után magára 
az autonomia természete- és irányára nézve követ-
kezőleg elmélkedik : 

A kath. egyház Magyarországban a 11-ik szá-
zadban keletkezett Grejza és sz. István fejedelmek 
alatt, kik Árpádnak, az első magyar királynak 
vagy fejedelemnek voltak utódai. A király mintegy 
természetszerű védője volt az egyháznak és pap-
ságnak, koronáztatása alkalmával még ma is eskü-
szik, hogy azokat védeni fogja minden megtámadás 
ellen, és hogy erős kézzel támogatandja az egyházi 
törvényeket mindazok megbüntetésére, kik az egy-
ház ós papság ellen méltatlankodnának. 0 nevezi ki 
az érsekeket, püspököket, praelatusok- és apátokat, 
egy időtől fogva a kanonokokat is. O adományozza a 
javadalmakat, emel püspöki székeket, dotálja az uj 
egyházakat, korlátolja a szerzetesek és kolostorok 
számát, szabályozza a plébániákat; a kegyes ala-
pítványok fölött ő őrködik ; a megüresedett javadal-
mak jövedelmeit ő huzza az u j javadalmas kinevez-
tetéseig, és rendelkezik a főbb egyházi méltóságok 
tömegéről, ha azok végrendelet nélkül halnak el. A 
korona kiváltságaihoz tartozik a legfőbb kegyúri és 
fölügyeleti jog az összes iskolákra, egyházi alapít-
ványokra, valamint a p la c e t - j o g is, melynél fogva 
fölügyel a szent székhez intézett fölebbezésekre, 
megengedheti vagy betilthatja a bullák kihirdetését, 
köröztetését, sőt megvizsgálhatja az eskü tartalmát 
is, melyet a püspökök az egyház fejének tesznek. A 
zsinatokban képviselteti magát királyi biztos által, 
és a zsinati határozatok csak az ő helybenhagyása 

után nyernek teljes érvényességet. A jus circa sacra 
kiterjeszkedik az egyházi fegyelemre, és a vallási 
testületek szabadalmaira is. (A franczia czikkező 
ismereteinek hiányossága szembeszökő, sok arroga-
tiot, vagy mi már rég megszűnt, most is létezőnek 
vagy jognak tart.) 

Szent István, ki valódi apostol volt országában, 
II. Sylvester pápától nyerte ezen jogok és szabadal-
mak legnagyobb részét, ki neki nagy hatalmat 
adott az egyházban, fölékesitette őt az „apostoli 
király" czimmel és megengedte, hogy egyházi ünne-
pélyek alkalmával az apostoli kereszt vitetnék előtte. 
XIII. Kelemen pápa Maria Theresia idejében meg-
erősítette ezen czimet és jogokat, jóval azelőtt pedig 
a constanzi zsinat legfőbb tekintélyével szentesitette 
azokat; az egyházi főméltóságok kineveztetésének 
megerősítése azonban mindig szükségelte a pápai 

*ínegerősitést is, ámbár azok jogos czimzetteknek 
tartattak maga a királyi kinevezés által is. Ily jogok 
és ily hatalom nem volt ment minden helytelenség-
től az egyház szabadságára nézve. Igy Zsigmond 
király, ki hosszú és szerencsétlen kormányzása alatt 
rendkivüli hatalommal birt mint magyar, cseh király 
és romai császár, felségsértési bűn alatt megtiltotta 
a magyar papságnak a pápai bullák kihirdetését, 
minekelőtte azok királyi szentesítést is nyertek 
volna, és egyik, Kalocsán tartott gyűlés önkényüleg 
elhatározta, hogy minden javadalmas főpap vagyo-
nának harmad részét a korona számára köteles 
hagyni várak épitése végett. 

A mi az egyház jogait és kiváltságait illeti, 
azok még ma is számosak és különfélék. Azok egy 
része a pápáktól, másik a királyoktól származik. Az 
esztergomi érsek mindenkor elsőnek tartatott a 
magyarországi püspökök közt ; a prirnatialis méltó-
ság azonban csak 1279-ben adatott neki III. Miklós 
pápa által a budai zsinatban, melyen Firmin Fülöp 
pápai követ elnökölt. Az első primás Lodomer volt, 
azelőtt nagyváradi püspök. Többen az érsekek kö-
zül, névszerint Vancsav 1252-ben, bibornoki kalapot 
is nyertek, némelyek pedig palliumot. A hires érsek 
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Pázmány Péter szerint a magyarországi primás jogai 
igen kiválóak, nagyok voltak. Mi csak néhányat 
idézendünk, melyekbó'l látható azok sokasága, ter-
jedelme. 

A fölebbezések pro foro ecclesiastico, az ország 
minden megyéiből, kivéve a kalocsait, az ő Ítélete 
alá bocsáttattak. A primási szék Ítélete nem vitetett 
a bécsi nuncius elé, minthogy a primás született 
követe a pápai széknek, mely méltósággal V. Miklós 
pápa ruházta föl 1452-ben Szécsy Dénest utódaival 
együtt. Az esztergomi érsek hatalma és joghatósága 
kiterjeszkedik az ország minden érsekeire, püspö-
keire, főapátjaira, szerzetes rendekre és hatalma van 
nemzeti zsinatot egybehivni, melyen ő elnököl és 
melyre az ország minden érsekei, püspökei kötelesek 
megjelenni, kivévén a kalocsai érseket. 

A világi jogok és tiszteletczimek közül, melye-
ket a királyok adtak neki, a következőket emiitjük 
föl : A magyarországi primás fő és titkos korlátnoka 
a királynak, és pedig IV. Béla király óta 1252-ben; 
herczegi czimet visel és őre a királyi nagy pecsét-
nek ; Esztergom-vármegyének főispánja, tagja a 
septemviratusnak, udvari lelkész és koronázza a 
királyt; joga van két birót kinevezni a fölebbezési 
törvényszékhez stb. Jövedelme, mely egy kissé szem-
szuró az autonomistákra nézve, évenkint 600,000 ft 
vagyis 1,500.000 frank, az egri érseké 400.000 írt 
legalább ; a kalocsaié körülbelől 350,000 frt, a püs-
pököké valamivel kevesebb. Mindnyájan a felsőház 
tagjai, valamint más praelatusok ós süveges vagy 
keresztes apátok, mert mágnási ranggal birnak. 
1848-ig az alrendü clerus is élvezett némi, a kirá-
lyok által adott jogokat. Most minden áldozár ne-
mesi joggal bir. 

A magyarországi egyház jogai- és kiváltságai-
nak ezen rövid foglalatjából kitűnik, hogy azok 
kétfélék. A polgáriakat valamint a király adta, ugy 
egyedül ő csökkentheti, tarthatja fön vagy törölheti 
el , jó belátása szerint. A többieket a pápa adta azon 
legfőbb tekintélynél fogva, melylyel a föld minden 
egyházai fölött bir, de egyszersmind opportunitási 
okoknál fogva is, melyeknek helyességét egyedül ő 
Ítélheti meg, s rólok számot egyedül Istennek ad. 
Mindezeket tehát a pápák adták a magyar egyház-
nak vagy koronának, nem pedig a laicusoknak va-
lamely magasb gyülekezete, melynek semmikép 
sincs missioja a koronát vagy az egyházat a szent 
széknél képviselni. Más részről, kinek hatalma és 
joga van adni, ily vagy amolyan körülmények közt 
nem vehetné-e vissza ismét azt, mit sdott, ha ezt 

alkalomszerűnek vagy hasznosnak vélné, és pedig 
anélkül, hogy őt vádolni lehetne a donaturius bel-
ügyeibe való avatkozásról? Bizonyára nem tenne 
egyebet, mint csak a sajátját venné vissza. 

Továbbá, valljon ki kapta az Úrtól az egyház-
kormányzatra a tekintélyt, a hatalmat és missiot? 
nemde Péter, vagyis a pápa, kinek mondatott : Tu 
es Petrus. S valljon a püspökök kitől kapják az 
apostoli jelleget és hatalmat, melyet birnak, kitől a 
papságnak és joghatóságnak teljét ? nemde a pápá-
tól, egyedül a pápától, kinek alá vannak vetve mind-
arra nézve, mi a dogmát, morált és fegyelmet illeti, 
s kinek joga van korlátolni vagy ellenőrizni jog-
hatósági hatalmukat, sőt őket le is tenni, ha legfőbb 
tekintélyének ellenszegülnének, vagy az ő tanitásá-
val ellenkező tant hirdetnének. Ezen érvet csak az 
eretnekek gőgje támadhatja meg, kiknek sem mis-
siojok sem hatalmuk nincs Jézus Krisztus egyházá-
nak reformálására. Végre kitől kapta a magyar 
egyház, korona és primás a kitűnő kiváltságokat, 
melyeket élveznek már századok óta ? Csakis a pá-
pától, ki joggal visszaveheti mindazt, mit kedvez-
mény gyanánt adott, vagy ha nem akarja tűrni, 
hogy laicusok lépjenek az egyház és korona helyébe 
akár bizonyos jogok gyakorlata, akár némely egy-
házi ügyek intézése, kezelése végett. 

Világos tehát, hogy az autonomisták vagyis a 
liberális magyarok sem képességgel sem illetékes-
séggel nem birnak arra nézve, hogy magoknak tart-
sák fönn azon kiváltságokat, melyek nekik sohasem 
adattak, nem is adathattak. A pápának joga van 
belevegyülni a magyar kath. egyház ügyeibe, ha 
meg akarja szorítani a más pápák által engedélye-
zett hatalmat és kötelezheti a katholikus összes püs-
pökök által aláirt zsinati határozatoknak anathema 
alatti elfogadására. A kormány ugyan megmoso-
lyoghatja az anathemát, és eltilthatja a zsinati hatá-
rozatok kikirdetését ; de előttünk nem látszik való-
szinünek, hogy a korona oly nyomást hagyjon 
magára gyakorolni, melynek igen kellemetlen kö-
vetkezményei lehetnek. A magyar püspökök igen 
szerencsésen ki tudták kerülni az osztrák concor-
datum kérdését anélkül , hogy végkép kivonták 
volna magokat alóla, ámde a zsinati határozatokra 
nézve ezt aligha lehetnék. A magyar püspöki kar-
ban egy Photius sem találkozik; politikai tekintet-
ben pedig kénytelen magyar lenni, de hitre nézve 
az teljesen romai, apostoli, katholikus. Hite és ér-
dekei egyaránt gátolják öt oly valamibe ereszkedni, 
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mi a gallicanismus szinét viselné és vallási szaka-
dáshoz hasonlitana. 

Ezeknél azonban még fontosabb kérdés is elő-
fordul az autonomistáknál; mert a liberális hittan-
nak és a modern egyházi jognak ezen tudorai ko-
rántsem elégesznek meg azzal, hogy az egyház vi-
lági ügyeit kezeljék és egy kissé szellemi érdekeivel 
is foglalkozzanak, hanem azon nevetséges követelést 
is teszik, hogy valamely fensőbb testület által a 
koronát megillető jogokat és kiváltságokat is gya-
korolják, vagyis ezt mondják : Mi kivánjuk azon 
jogot, hogy a fejedelemnek kijelölhessünk három 
egyént a megüresedett püspökségekre, apátságok-
és kanonokságokra. A fejedelem e három közül kö-
teles egyet választani; de joga volna másodszori 
kijelölést is kivánni, ha az elsővel nem elégednék 
meg. Az autonomisták ezen kivánsága méltó függe-
lékéül tűnik előttünk föl azon constitutionak, melyet 
az egyháznak akarnak adni. Azt föl tudnánk fogni, 
hogy ily kijelölés a metropolita, a suffragneusok 
és az illető megye főclerusa által történjék, sőt ér-
dekében is feküdnék ezen jogot ildomosán gyako-
rolni, hogy fölvirágozzék a hit a megyében és a né-
pek egyenlő tiszteletre serkentetnének az isteni és 
világi tekintély iránt. De hogy a laicusok, kiknek 
legnagyobb része közömbös vagy a páholyoknak 
tagjai, magok gyakorolják ezen jogot azon ürügy 
alatt, hogy ők nem akarnak függni oly minisztertől, 
ki oly sok változásnak van alávetve a constitutioban 
rejlő felelőssége miatt, ez, ugy látszik, a szabadelvű 
követelményeknek igenis túlságos fölcsigázása. 

Az egyház 4 első századában, igaz, a püspökök 
rendesen az alsó clerus és nép választattak, melynek 
pásztorává lőnek ; de a népválasztás nem volt min-
denkor ildomos, sokszor cselszövényekre nyújtott 
alkalmat, sőt lázongásokra, a fejedelmek közbelépé-
sére is, kik, hogy a factiokat lefegyverezzék, magok 
jelölték ki a főpapot. Hasonló rendetlenségek elke-
rülése okáért történt, hogy egy időn át a pápák ne-
vezték ki a püspököket, vagy föntartották magok-
nak a jogot, hogy a fejedelmek által kinevezetteket 
megerősíthessék. Ha a magyar autonomisták kérel-
mének hely adatnék, bizonyára mindennemű intrigua 
támadna, mit különösen napjainkban igen könnyű 
előre látni. 

Igen természetes továbbá, hogy azon testület 
oly háromot candidálna, kiknek egyike nagyobb 
ujitó és szabadabb elvű volna a másiknál ; talán azt 
is követelné tőle, hogy a korona vagy primás némely 
előjogainak, kiváltságainak örök föntartásárá eskü-

vel kötelezze magát, mi lassankint odavezethetne, 
hogy a magyar egyház kivonassák a pápa isteni 
fensőbbsége alól, s mintegy egyházat képezne az 
egyházban, épen ugy, mint a gallicanok akarták ezt 
tenni Francziaországban két század óta. A mi több, 
az autonomisták a magyar egyháznak ép oly con-
stitutiot akarnának adni, minő van az államnak, és 
előrelátható, hogy azon igazgató testület minden 
módot elkövetne, hogy azon kijelöltje fogadtassék 
el, ki leginkább osztja liberális nézeteit. A mi az 
egyház és papság kifosztatását illeti, ez már csak az 
idő és körülmények kérdése lenne. Talán nemsokára 
megélnénk, hogy maga ezen igy választott püspö-
köknek egyike letenné önkénytesen a haza oltárára 
minden javait, és ekkép talán Magyarország minden 
politikai, társadalmi intézményeinek fölforgatására 
jelt adna, melyben a fejedelem és a főrend mindent 
veszthetne, semmitsem nyerne. Szeretjük hinni, hogy 
a fejedelem bölcsesége meg fogja hiusitani az auto-
nomisták e számítását, és hogy a magyar püspökök 
nem fognak azon tőrbe ejtetni, mely nekik a vallás 
szine alatt készittetik. 

Ha ezen liberális autonómiának iránya fölött 
röviden ki akarjuk fejezni egész gondolatunkat, azt 
vallási és politikai természetűnek mondhatjuk ugy 
azonban, hogy benne az uralkodó eszme valami 
antikatholikus intrigua, mely valódi czélját igen 
szépen bölcs reformok szine alá rejti. 

A fölszin szerint, mondhatnánk, az méltó munka 
volna egy VII. Gergely- vagy sz. Bernardhoz; tu-
lajdonképen pedig oly munka, mely Luther vagy a 
franczia Constituant müvének nem áll utána. A 
korona gyámolitja a püspökséget, melynek előjogai 
elválaszthatlanok az övéitől. A kormány némileg 
kedvez az autonomisták néhány nézetének, kikkel 
egyesítve van ugyanazon szabad elvek által ; de sem 
az egyik, sem a másik nem akarhatja a lehetetlent. 
A szertelen concessiok ép oly veszélyesek volnának 
az államra és a clerusra nézve, mint a makacs ellen-
szegülés minden hasznos reform irányában. Soknak 
kell történni, az bizonyos ; de az valóban igen sértő 
volna, ha a kezdeményezés a laicusoktól jönne, és 
az ügy a pártok tusakodásának szinét öltené. Talán 
legjobb volna bevárni a romai zsinat határozatait ; 
sokan gondolják, hogy éppen ezeket akarják meg-
előzni az autonomia sürgetése által. 

Legyen egyébiránt bármint, ugy látszik, az 
összeütközés kikerülhetlen a két hatalom közt, me-
lyeknek egy eredetük, egy tekintélyök van daczára 
a különböző tényeknek és homlokegyenest ellenkező 
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szempontoknak temérdek kérdésre nézve. Vajha 
meggondolnák a magyarok, hogy egy népet nem 
lehet rögtön civilizálni, egyszerre tabula rását csi-
nálván az ország ős intézményeiből, de mégkevesbbé 
ellenállva az isteni tekintélynek, mely annyi népet 
ragadott ki a pogány vadságból. A vallási szakadás 
igen sokszor forradalmat von maga után, a forrada-
lom pedig fölforgatja a trónt. Ha az. autonomisták 
elvei diadalt aratnának a közelgő kath. gyűlésen, ez 
nem reform, hanem kezdete fogna lenni a vallási, 
politikai és socialis forradalomnak. Egyedül Isten 
tudja, mi lenne ekkor Magyarországból. Talán chaosj 
melyben először is az egyházi javak, az iskolai és 
kegyes alapitványok fognának elenyészni, s azokat 
temérdek rom között a zsidók, e királyai századunk-
nak, fognák fölhalmozni. Vajha megemlékeznének a 
franczia 1789 ki forradalomról, mely óta Franczia-
ország hasztalan keres uj alkotmánya épületének 
akár alapot, akár bevégző koronát. Soha sem lehet 
büntetlenül fölforgatni oly intézményeket, melyek 
mély gyökeret vertek valamely országban. — E 
véleményezésben az igazat a képzeittől könnyű 
megkülönböztetni; a franczia érdekeltség fölött azon-
ban minden esetre örvendenünk kell. 1—k. 

K ö r l e v é l sz. Józsefnek az egész egyház védnökévé 
való proclamáltatása ügyében. 

Nemo quidem putare potuisset ab immortali Pio IX 
Oecumenicum Concilium apud sacrum beati Petri sepulerum 
tum proprie celebrandum esse, cum athea Revolutio italica 
eumdem ipsum vexaret atque opprimeret, posteaquam circulo 
quasi igneo perbreve illud telluris spatium, quod civilis prin-
c i p a l s Ecclesiae nunc possidet, iam circumdedisset. Ma-
g n u s D o m i n u s , cum regio Psalte exclamabimus, e t 
l a u d a b i l i s n i m i s i n c i v i t a t e D e i nostri i n m e n t e 
s a n e t o e i u s ( p s a l m . 47). Ad hoc idem terrae veluti 
punctum nos, non multos post menses, episcopos omnium 
ecclesiarum mundi convenire, et in Synodum legitime con-
gregates sessiones habere videbimus, non secus ac Apostolos 
fere duobus mille abhinc annis habuisse scimus. Gentes to-
tius orbis terrarum tot hinc inde factionibus divisae ac pro-
pemvdura laceratae, necnon doctrinarum discrepantium, 
sectarum inimicarum, et crudelium diuturnarumque lucta-
rum strepitu exsurdatae spectaculum Ecclesiae tam unanimis, 
sibimetipsi tam cohaerentis, doctrinisque quas praeteritis 
saeculis semper professa est tam consentaneae mirabuntur 
atque stupebunt: I p s i v i d e n t e s s i c a d m i r a t i s u n t , 
c o n t u r b a t i s u n t , c o m m o t i s u n t , t r e m o r a p p r e -
h e n d i t e o s ( i b i d . ) . 

Verum in hac tanti momenti re quiddam cerni faten-
dum est, quod maximo certe solatio esse debet omnibus san-
cti Joseph piis cultoribus, qui ubicumque terrarum degentes 
innumeram prope legionem Deo carissimam componere vi-

dentur. Cum enim summus Pontifex Pius IX. in ultimo 
beatissimi Petri Centenario U r b i e t O r b i magnanimum 
suum propositum Synodum Vaticanam die Immaculatae 
Conceptioni Mariae Virginis dicata convocandi annuncias-
set, parva quaedam sacerdotum utriusque cleri Societas in-
stituta fuit, cuius esset ea omnia curare quibus novum 
Oecumenicum Concilium ad hoc induceretur, ut divo Joseph 
Jesu Christi Custodi acDeiparao Virginis Protectori honores 
Patroni Tutoris ac Vindicis totius Ecclesiae decerneret, una 
cum iisdem ipsis privilegiis ac praerogativis quibus dioece-
ses, provinciáé ac regna Patronos proprios singulation hono-
rant. Huiusmodi consilium, per publicas ephemerides vulga-
tuin propugnatumquo, magno favore exceptum ubique fuit. 
Nemo unus (mirum !) aut contradixit aut detrectavit. E t 
re quidem vera quid magis consonum rationi existimandum 
est, quam quod qui verus Christi Protector fuit sit etiam 
Christi mystici, hoc est Ecclesiae, Protector ; et quod, si Vitis 
sub hocce Custode posita fuit, sub eodem et palmites ponan-
tur ? Praeterea aequum visum quoque fuit, quod etsi sermo 
non sit de Josephi super ceteros Sanctos quoad dignitatem 
ac sanctimoniam excellentia, nullus tarnen ex Justis tum 
veteris tum novi Testamenti eo modo quo Joseph tales ac 
tantas causas exhibere possit, ut novo ac praecelso istiusmodi 
honore dignus aeque censeri debeat. 

Verumtamen cum quisque in iudieiis suis facile deeipi 
queat, et id, quod ipse magis congruum arbitratur, tale re 
ipsa minime aliquando sit, Societas eadem duos e soeiis suis 
Romam exploratum inisit, utrum consilium suum, typis iam 
ubique pervulgatum, delicatissimis cleri populique romani 
auribus bene sonaret, nec ne ? Pi'udentiae leges nos omnino 
vetant, quominus eorum nomina in medium afFeramus, apud 
quos socii nostri fuerint, quibuscum egerint, quosve consu-
lerent : attamen hoc utique dici potest, eosdem ex ore ipso 
virorum romanae Ecclesiae facile principum accepisse, quod 
e tot petitionibus quae undique hue hactenus pervenere, pe-
titio societatis nostrae magis Romae arriserit, eaque una 
digna habita sit quae ponderari admittique possit, idest 
quod sanctus Joseph in Ecclesiae universae Patronum ad-
optetur. Cuius petitionis aequitasineo maxime consistit,] Pa-
trocinii divi Joseph festivitas, quae jam in toto catholico orbe 
celebratur, tacite quodammodo atqus involute festum Patro-
natus eiusdem Joseph super omnem Ecclesiam includit. Alia 
porro causa est cur Sanctus noster hac in re ceteris Sanctis 
praeferatur, occasionem videlicet praebere tum summo Pon-
tifici, Mariae sine labe Conceptae Glorificatori, purissimum 
quoque oius Sponsum glorificandi, tum Vaticanis Patribus 
maxima quaeque bona toti Ecclesiae comparandi,ubi earn divo 
Josephouti Patrono ac Vindici subdiderint. 

Quamobrem Societas nostra, que nonnullis etiam aliis 
de causis in magna spe nititur fore ut consilium suum, iam-
pridem a Concellario Gersonio Patribus Concilii Constan-
tiensis manifestatum, et a piissimo Isidoro de Isolonis Ordinis 
sancti Dominici Adriano Papae VI. magnopere commenda-
tum, approbetur, Litteras hasce Circulares ad pios om-
nes divi Josephi cultores eiusque gloriae promotores per 
universum orbem diffusos mittit, cunctos et singulos oran3 
atque obtestans ut sibimet rei pecuniariae comparare aggre-
diantur subsidia, ad ingentes obeundas expensas necessaria ; 
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quae si defuerint, quomodo (ut hoc m u m noil praetermitta-
tur silentio) peramplum Opus in duo magna volumina di-
stribuendum quod iam in promptu est) in lucem typis edi 
poterit, cui titulus est : S a n c t u s J o s e p h E c c l e s i a e 
u n i v e r s a e P a t r ó n u s Y a t i c a n i s P a t r i b u s p e r 
S o c i e t a t e m q u a n d a m s a c e r d o t u m u t r i u s q u e 
C l e r i a d c o n s i d e r a n d u m p r o p o s i t u s ? 

Catholici, gloriiae divi Josepbi cultores, dupliciter ad 
eum glorificandum sicuti iam dictum est concurrere possunt. 
Primus modus (qui ceteris praestantior est, et unicuique 
hominum sese faciliorem praebet) hic est : Deum enixe diu 
noctuque exorare, ut, pro meritis Unigenti Filii sui Christi 
Jesu, tandem aliquando maximum hoc mundi Lumen quod 
per plurima saecula sub modio latuit, super candelabrum 
collocari iubeat. Alter vero modus est : earn pecuniae vim 
congerere ac mittere, sine qua nullum grande opus in homi-
nibus perficitur. Hinc Societas nostra religiosas catholicas-
que ephemerides omnes Austriae, Styriae atque Hungáriáé 
in Domino precatur, ut Litteras hasce Circulares latissime 
per totam Germaniam effundere velint, et quidquid college-
rint, curent ut mittant. 

Catholicorum oblationes Societas ipsa illico et imme-
diate per ephemerides etiam italicas evulgabit : quae quidem 
res magis ac magis Romae isti ostendet, quanto animi fervore 
catholici omnes, uniuscuiusque gentis ii tandem sint, enitan-
tur ut sanctus Joseph Patrónus ac Yindex universae Eccle-
siae ab Oecumenico Concilio Vaticano nominetur. 

Pro Societate Universa: Dabamus Romae Anno 1869 
die 29. Junii. 

Jacobus Murena Presbyter Congregationi Mission. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
AFRIKA. M i s s i ó i t u d ó s i t á s . A Maskarén szi-

getek püspöke Maupoins Amand a következő, történelmi 
tekintetben is érdekes és tanúságos körlevelet bocsátotta 
közre : 

Azóta, hogy az isteni gondviselés ezen egyházmegye 
püspökségére hivott, egyik kiváló feladatunknak tekintet tük 
annak történelmét tanulmányozni. 

Ezen kitartásunk közben kivált egy dolog volt az, a 
mely figyelmünket lekötötte. Megvalljuk szeretett testvérek 
nagy vigasztalásunkra szolgált tisztára meggyőződhetnünk 
arról, hogy a clerusnak igen nagy része van mindazon üdvös 
dolgokban, melyek itt a gyarmat keletkezte óta eszközöl-
tettek. Ö volt az, mely azt bölcsőjében megszentelte, mely 
jólétének növekvése fölött virasztott, i f júkorában vezéreül 
szolgált, s azután is fo'yvást gondozta s mindig teljes önoda-
adással szolgálta. Minélfogva nem is csodálkozhatni, 
hogy a creol lakosság oly nagy tisztelettel viseltetik a sz. 
vallás iránt, s hogy a papságnak itt oly nagy befolyása van 
a nép szellemére, szivére. 

Mindazonáltal e gyarmat papságának történelme egé-
szen ismeretlen, betöltetlen lapot képez még az évkönyvek-
ben ; azt hittük tehát, hogy elérkezett az alkalmas idő, midőn 
pásztori látogatásra és bejárni készülök az apostoli munká-
abn oly gazdag térségeket és hegyvölgyeket, különös örö-

mömre szolgál e férfiak emléke által egyszersmind saját 
magam buzgóságát is feléleszteni. De ti is, kedves testvérek, 
szivesen hallandjátok felemlítve e neveket, melyeket szüléi-
tektől oly gyakran hallátok emlegettetni, és melyek a múlt-
nak oly vonzó képét idézendik föl előttetek. 

I. A Maskarén szigetek, melyek nevöket Portugal fel-
fedezőjüktől vették, még egészen lakatlanok voltak, midőn 
Francziaország itt, Malgache szigetén gyarmatot alapított ; 
s midőn azokat 1642-ben de Pronis a gyarmat legelső kor -
mányzója XI I I . Lajos nevében birtokba vette. Hat évvel 
később Flacourt kormányzó megújította e birtokbavételt és 
a Maskarének nevét Bourbon szigetekre változtatta. 

A Madagaskárban letelepült francziák közül 12 fellá-
zadván De Pronis ellen, ez őket a Maskarénekbe számüzé, 
kik Flacourt alatt Madagaskárba visszamenvén,nem győzték 
eléggé dicsérni ezámüzetési helyöket. Mire 8 franczia enge-
délyt kér t és nyert is, hogy Bourbonba át telepedhessék s 
ott saját költségére dohány-termesztéssel foglalkozhassék. 

E hirek eljutottak paulai sz. Vincze tudomására is, 
ki már előbb a b. Szűz intelmére, missionáriusokat küldött 
vala Madagaskárba. Nagy szive legott fellángolt ez u j szi-
getlakók üdvéért s tudván, hogy áldozár nélkül vannak, 
1658 január 12-én azonnal irt Meilleraye tábornoknak s 
ezt kéré hogy egy épen e gyarmatokra indulni kész hajón 
Maskarébe s Madagaskárba hitküldéreket szállíthasson. Le-
velet vettem Coupliertől, í r ja szent férfiú, ki engem tudósit, 
miszerint értekezett önnel Monseigneur, egy missiói állo-
másnak Maskaréneni felállítása iránt s óhajt ja, hogy e végre 
egy atyát és egy frátert küldenék neki. Er re én azt adám 
neki válaszul, hogy szivesen teljesitem kívánságát, ha ön 
Monseigneur helybenhagyja, miszerint egyúttal Madagaskár-
is küldhessek egy-két áldozárt. 

Láthat já tok kersztény testvérek, hogy szent Yincze 
kérése főleg Maskarénre irányul s Madagaskara csak mel-
lesleg jő szóba. 

De kérdés, valóban eljöttek-e ezen áldozárok ? Kétség-
telen ; mert nem hihető s szinte lehetetlen, hogy sz. Vincze 
kérése megtagadtatott volna. 

Mindazonáltal az indiai társulat által Madagaskárba 
indított hajók csak 1665 julius 20-án kötöttek ki Maska-
rénen azon francziákkal , kiket Colbert ide átszállított, s 
kik törzsatyái az itteni franczia népességnek. Ezek csak azon 
föltétel alatt egyeztek be elhagyni Francziaországot és u j 
hazát alapítani, hogy ott Francziaország vallását ia felta-
lálhassák. Különben semmikép sem lehettek volna reávehető^ 
hogy elhagyják nemzetüket, rokonaikat , szüleiket szentegy-
házaikat . A franczia bárhova jusson, nem feledi, hogy az 
egyház legidősb leányán ak fia, és óhajtja, hogy kettős jelvény 
óvja őt : nemzeti zászlaja s a szent kereszt jele! — E derék 
honfiaink eljöttek tehát Bourbon szigetére, de eljöttek pap-
jaik kíséretében. 

Az elsőt, kinek nevét a történet följegyezte, Jourdié 
Jánosnak hitták. Gályákból készített kunyhó vagy a nagy 
tamarinek egyikének vendégszerető árnyéka képezte bizo-
nyára a szentélyt, mely a l a t t i t tesz igeten legelőször bemu-
tat tatot t a vérnélküli áldozat ; s egy erősségnek meg egy 
szentegyháznak építése volt a legelső munka, melyhez ujon-



nanérkezetteink hozzáfogtak. Ezen is felismerhetjük a ki-
válólag vallásos és harczos nemzetnek fiait. 

Szent Pál plébániájának legrégibb anyakönyveiben 
állandóan Jourdie János neve fordul elő mint ki keresztelt, 
esketett, temetett s ki itt 1672 nov. 20-ig lelkészkedett. Ki-
vüle azonban még más kettőnek a neve is fordul elő : az 
egyik Mathos Lajos, ki Jourdiével együtt érkezett s egyideig 
itt időzött hajóra várva, mely őt többekkel együtt Indiába 
átszállítsa, és Montmasson Jánosé, ki Madagaskárból jött 
ide barátjához, hogy nála a missioi fáradalmak következté-
ben megrongált egészségét helyrehozza. 

Valamivel később ezen Montmasson János nevével 
Algirben találkozunk, hol apostoli helyettes minőségben 
működött s a hit és Francziaország elleni gyűlöletből a Dey 
által ágyutorkához köttetve Duquesne tengernagynak, ki 
Algirt ostromolta hajójára levettetett. Ekk in t Bourbon szi-
getét azon dicsőség is megilleti, hogy első apostolai egyike 
a vértanúság disz-sugaraival ékeskedik. 

Kétséget nem szenved, hogy a madagaskári vésznapok 
után paulai sz. Vincze fiai is visszahivattak Francziaor-
szágba, minthogy a XVII . század vége óta Bourbon szige-
tén csupán hajólelkészeket, Indiába s Chinába utazó missio-
náriusokat, avagy ágostoni, dömés és sz. ferenczi szerzetese-
ket olvasunk az anyakönyvekbn jegyezve. 

E szerzetesek nemcsak az oktatás s a tudományok, 
hanem a kormányzás körül is nagy érdemekkel birnak s 
oly tisztelet- és szeretetben részesültek, hogy kettő közőlük 
a kormányzói méltóságot is viselte. 

Az egyik Quimperi Bernardin atya, ki Fleurimond 
halála után lőn megválasztva. A sz. Páli plébániában több 
okiratok léteznek, melyeken ezek olvashatók: Nagyon tisz-
telendő Quimperi Bernardin atya, capucinus hitszónok, apos-
toli missionárius, lelki sőt ő legkeresztényibb felsége helyett 
s az indiai társaság általános kormányzói alatt egyszersmind 
földi pásztora és kormányzója is Bourbon, előbb Maskarén 
szigetének megkeresztelte. Mely szavak világosan bizonyít-
ják , hogy a népnek ezen választása a király és az indiai 
társaság szentesítését is megnyerte. 

Egyébiránt mindnyájan bevallják, hogy a sziget kor-
mányzata e szerény szerzetes alatt egyike volt a legfén yesb-
beknek. Találtunk tőle egy hosszú emlékiratot, melyet a 
tengerészeti ministeriumhoz intézett s melyben a gyarmat 
múltja- és jövőjére való tekintettel czélszerü kereskedelmi 
és gazdászati intézkedéseket ajánl. A sz. Péternél építendő 
kikötő terve nem uj. Már Bernardin sürgeté azt ; s az általa 
ajánlott javitások oly jelesek, hogy bármely manapi állam-
férfiunak helyeslésével is találkoznának. 

Miután hat évhosszant hasztalan szorgalmazta, hogy 
iparosok és kézművesek, gazdászati eszközök s egyéb szük-
séges dolgok szállíttatnának Francziaországból : gyarmata 
érdekében maga kelt útra Európába, hol XIV. Lajo3 által 
nagy kitüntetéssel fogadtatván a kívántakat legott megnyeré. 
A nagy király dicséretekkel halmozá el s bátoritá, hogy 
hivatalát eddigi buzgalmával folytassa. De az alázatos szer-
zetes kijelenté, hogy e magas hivatalt csak kényszerűen 
fogadá el s kéri fejedelmét, hogy attól felmentené. E kérel-
mébe XIV. Lajos csak azon feltétel alatt egyezett, hogy 
Bourbonba visszatérjen s utódát tanácscsal segélje. — Sze-

rencsétlenségre azonban a visszatérőt útközben „Minden-
szentek" öblén érte a halál. 

A második szerzetes-kormányzó Hyacinth atya volt, 
k i Vauboniont, Bernardin közvetlen utódát követé. A Ker-
biguet de Kervéguélen bretagnei főnemes családnak tagja, 
Vauboulon szerencsétlen kormányzata után az össze* lakosság 
figyelmét önkintelen magára vonta s gyarmati kormányzóvá 
választatott. Bármint ítéljenek is fölötte bizonyos történé-
szek, kormánya Bernardin idejére emlékeztet és hasonlóan 
szelid, okos, bölcs és erélyes volt. Midőn az indiai társaság, 
az ellene indított áskálódások következtében vizsgálatot ren-
delt : a bűnösök szigorúan bűnhődtek, Hyacinth atyának 
ellenben teljes elégtétel adatott. Emléke tiszteletben van a 
szigeten. Végnapjait Quimperi zárdájában töltötte, hol igen 
nagy kort érve halt meg 1677-ben. 

II . A 18-ik század első éveiben sz. Pál plébániáját 
Marquer Péter vannes-megyei áldozár bírta. Ez azon tisz-
teletben részesült, hog y vendégül fogadta ft. Maillard Tamás 
antiokiai pátriárkát, ki mint a szentség és atya a latere követe 
utazott Indiába s Chinába. Ez 1703-ik évben történt. A 
mikor is nevezett főpap a b. Szűz mennybemenetele ünne-
pén sz. Pál templomában ünnepélyesen pontifikált és bérmált, 
beszédben üdvözlé Mussard-családot, mely a Notre Dame 
des Anges" szentegyházat épitteté s egy úttal a szent-páli 
hiv ket buzditá, hogy hozzájok illőbb istenházáról gondos-
kodnának. Szavait eredmény követé s nemsokára ő maga 
szentelte fel az u j szentegyházat Pál-fordulásának tisz-
teletére. 

Ugyanő megígérte, hogy a gyarmat lelki érdekeit a 
szentszéknél hathatósan fogja támogatni. Szavát meg is 
tartotta. Közbenjárására a szentszék apostoli praefecturává 
emelte az állomást s tudva mennyi üdvöst eszközöltek Ma-
dagaskáron sz. Vincze fiai : IX. Kelemen pápa sz. Lázár 
intézetére bizta e fontos missio ellátását. 

Bonnet atya, paulai sz. Vincze szellemének örököse, 
a pápa felszólítását mennyei sugalomnak tekintette s az 
indiai társasággal némely temporaneákat elintézvén 4 leg-
buzgóbb papját küldé Bourbon szigetére u. m. Renon Dániel, 
Criais Lajos, Abot János, Honbert J akab atyákat és egy 
laicus segédet. 

Renon Dániel a missio főnöke sz. Dénisbe helj ezkedett 
el a laicus segéddel ; Criais és Abot atyák sz. Paulban al-
kalmaztattak, Honbert .atya pedig Sainte-Suzanne-ban. 

Fesztelen, megnyerő modoruk, szent hivataluk teljesi-
tésébeni hüségük s buzgalmuk, a betegek, szegények, árvák 
elhagyottak iránti szeretetteljes gondoskodásuk, szóval 
valóban apostoli életmódjuk mély benyomást tőn az itteni 
creolokra. Leveleik, melyeket Pár isba intéztek, telvék öröm-
mel és hálaadással, hogy ily bőtermést igérő hitmezőre kül-
dettek munkásokul. 

Ez érzelmeik a sz. Lázár intézeti elöljárók ez idősze-
rinti nem egy körlevelében is felemlítetnek. Igy Bonnet atya 
1717 január 1-én a társoda tagjaihoz intézett köriratában 
igy szól: „Maskaréni testvéreink levelei tudósítanak, hogy 
egészségük jól szolgál és munkájokat óhajtott siker koszo-
rúzza. Ok teljesen meg vannak elégedve hiveikkel s a hivek 
ő velük. Még két laicus testvért küldünk nekik, hogy minden 
házra egy-egy jutván az atyák a házi gondoktól menttek 
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lehessenek s betegségükben ápolójok legyen. Mind a három 
plébánia oly készségesen s oly sikerrel csatlakozik az a tyák 
intentioihoz, a milyet csak a legbuzgóbb missiokban talál-
hatni. A hitetlenek lassankint megténnek ; de az a tyák nem 
keresztelik meg őket, még csak igaz szándékukról elégsé-
gesen meg nem győződtek. A hivek pedig oly örömmel fo-
gadták őket s környezik folyvást, hogy mintegy az első 
keresztényekkel szüntelen ezt látszanak mondani : „Viri 
Frat res quid faciemus" s az üdvök érdekében hozzájok in-
tézett intelmeket s tanácsokat a legkészségesben teljesítik." 

S az üdv ez örvendetes gyümölcsei korántsem voltak 
pillanatnyiak. 1720 jan. 1-én körlevélben Bonnet atya ismét 
irja, hogy magok az utasok is beszélik és hirdetik, miszerint 
a missionáriusok Bourbon szigetén valóban az első keresz. 
tények erényeit ébresztik fel, s hogy az üdvös változás, me-
lyet kezdetben előidéztek a folyvásti missiók és lelki-gya-
korlatok által istápoltatva e szigetet mintegy földi paradi-
csommá varázsolta. 

Egy 1711-ben keltrendelet erejében, Bourbon szigetén 
tartományi tanács létesittetett, mely a legfőbb birói és vég-
rehajtó hatalmat egyesitette magában. Tagja i voltak, az 
indiai társaságnak a szigeten időző kormányzói, a királyi 
kormányzó s a lakosság legkitűnőbb néhány férfia. De meg 
kell említenünk k. testvérek, miszerint missionariusaink 
mindannyian szinte felvétettek a tartományi tanács tagjai 
közé, és kivált a rabszolgakérdésben, de egyebekben is hat-
hatós szolgálatára voltak e testületnek. 

Az első apostoli főnök, mis-ioi fáradalmaitól kimerülve 
s megbetegülve 1721-ben Francziaországba volt kénytelen 
visszaköltözni. Helyét Criais atya foglalta el, ki 25 éven tul 
kormányozhatta a missiót. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und No twend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

A czikkely öt szakaszból áll, melyeknek sorozata a 
következő : 1) Was ist der Papst ? 2) Innige Verbindung 
der weltl. Souverainität der Päpste mit der Würde und 
Majestät des hl. Stuhles. 3) Innige Verbindung der weltl. 
Souverainität der Päpste mit der Universalität des hl. 
Stuhles und seiner Aufgabe die Einheit der Kirche zu er-
halten. 4) Innige Verbindung der weltl. Souverainität der 
Päpste mit der wirklichen und wirksamen und mit der 
freien und unabhängigen Ausübung des päpstl. Primates. 
5) Epilog. — A tudós szerző nemcsak sok érdekest, de 
mintannyi tanulságost és nemesitőt is sző előadásába. — 
Müvének 6. lapján ezt is mondja sz. : „Was die Einwendung 
betrifft, dem Papste stehe dia Dornenkrone besser, als die 
Königskrone, so ist eine alte Phrase im Munde Derjenigen, 
die den Papst und ihr Oberhaupt und das Christenthum in 
die Katakomben zurückgedrängt wünschten . . . Man hasst 
die Kirche und ihr Oberhaupt ; Elend, Schmach und Helo-
teiithum soll ihr A n t e i l sein und so hält heuchlerische 

Predigten von der Dornenkrone Christi. Aber gerade solche 
Prediger mit der Stimme Jakob's und den Händen Esau's 
zeugen am lautesten für die Wichtigkeit und N o t w e n d i g -
keit der päpstl. Königskrone." — A máskép vélekedők 
kebléből a föltett kérdés elleni elfogultságot kiirtandó sz. 
majd meg a 7. lapon igy szól: „Wir betrachten das Gesagte 
durch folgende Zeugnisse. — Friedrich I I . von Preussen, 
schrieb an seinen Freund Voltaire über die Folgen des 
Sturzes der weltl. Souverainität der Päpste also : „Dann 
ist das Pallium unser, und die Geschichte zu Ende. Da 
keiner der europäischen Potentaten einen Papst anerkennen 
wird, der einem andern Souverain unterworfen ist, so wer-
den sich alle einen Patriarchen machen. Und es wird all-
mälig dahin kommen, dass ein jeder in seinem Lande eine 
eigene Sprache für sich hat." — Ein anderes Zeugniss. Als 
Napoleon I. noch Konsul war (vor der unbegrenzten Hersch-
sucht), that er folgenden allgemein bekannten Ausspruch : 
„Die Institution, welche die Einheit des Glaubens bewahrt, 
der Papst, ist eine bewunderungswürdige Einrichtung. Man 
tadelt an diesem Oberhaupte die weltliche Souverainität, 
man ist aber dem Himmel vielmehr Dank dafür schuldig. 
Der Papst residirt nicht zu Paris und das ist gut. E r resi-
dirt nicht zu Madrid oder Wien, und gerade desshalb unter-
werfen wir uns seiner Autorität . Dasselbe muss man in 
Madrid oder Wien sagen. Kann man glauben, die Oester-
reicher oder Spanier würden, falls der Papst zu Paris resi-
dirte, bereitwilligst seine Entscheidungen annehmen?"" — 
Ilyen és sok hasonló mélyalapu megjegyzések után Schrödl 
teljes joggal ad azon nemes meggyőződésnek kifejezést, 
hogy a romai szent szék souveraini hatalma oly hatalom, 
melynek erős alapon föntartását és megszilárdítását — min-
den gondolkozó- és jóakaratunak szemében — az emberiség 
legmagasabb érdekei manap sürgetőbben követelik, mint 
v a l a h a . . . Innen terjedt szét minden időben a tudatlanság 
és előítéletekben sinylő korszakokra az igaz világosság, 
innen fog rosz szenvedélydúlta időnkben is a kedélyek és 
szivek békéje majdan általánosan elterjedni! — Miután a 
t. sz. az oly fontos és annyiszor meghányt kérdést, hogy 
„mily viszonyban van a pápai világi hatalom és a lelkiek-
ben föség, legfőbb pásztorság?" fölelevenité a 11. lapon a 
következő végeredményre j u t : „„Aus Allen,was wir bisher 
gesagt, leuchtet die Wichtigkeit und Nothwendigkeit der 
weltl. Herrschaft und Souverainität des hl. Stuhles, wenn 
derselbe (und mit ihm die Kirche) in seiner Ehre, Würde, 
Autorität , Wirksamkeit und Freiheit erhalten und gewahrt 
werden soll, in sonnenklarer Weise hervor, und bestätigt 
sich zugleich der Ausspruch eines ehrwürdigen Kirchen-
fürsten : „Diejenigen, welche sagen, dass der Papst mehr 
werde gehört werden, wenn er ausschliesslich den himm-
lischen Dingen obliegt, sind entweder arglistige Politiker, 
welche unter frommen Worten die Härte der Beraubung 
verbergen wollen, oder schwachsinnige Katholiken, deren 
es an Fähigkeit gebricht zu begreifen, dass in Angelegen-
heiten des Lebens das Geistliche und das Weltliche wie 
Leib und Seele mit einander verbunden sind." — Elevenen 
festvén az átkos, igazság- és alap nélküli eljárást, melynél 
fogva az egységes Italia, melynek vezéreit a bün mérge, a 
hazugság és ármány, mint a vallási meggyőződés és az 
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ebből folyó erkölcsi törve'ny hiányának következménye 
hatotta át, a pápaság iránti fiúi köteles engedelmességet 
mindinkábh mellőzi nemcsak, hanem még a legszelídebb, a 
legerkölcsösebb egyházférfiakat is vérig üldözi, a 12. és 
13. lapon ekkép nyilatkozik : „„Zum Schlüsse dieses (5.) 
Kapitels noch folgende Bemerkung. Sollte es der verruch-
testen Bosheit gelingen, den päpstlichen Thron umzustos-
sen, so werden zwar weder der päpstl. Primat, noch die 
Kirche zu Grunde gehen, aber es sind dann für den Papst 
und allen treuen Katholiken die Tage schwerer Prüfung, 
die Tage der Knechtschaft und Verfolgung, die Tage des 
Bekenner- und Martyrthums, vielleicht sind die Tage des 
Antichrists n a h e . . . Aber auch fü r die europäische Gesell-
schaft überhaupt sind dann die schlimmsten Tage ange-
brochen. Denn ist der Thron des Papstes der älteste, der 
rechtmässigste und heiligste unter allen Thronen umge-
stossen, und zwar selbst von Solcheu, die gesetzt sind Recht 
und Gereehtigkeit zu üben und zu handhaben, dann ist es 
mit aller Ehrfurcht vor den Thronen zu Ende. Der Glaube 
an Fürstenthum und Fürstenrecht verbleicht selbst in den 
Herzen Derjenigen, die daran glaubten. Die fürstliche Ge-
walt hat ihre höhere Weihe und Sanction verloren. Kein 
Besitz, kein Eigenthum, kein Recht ist mehr sicher. Alle 
Rechtstitel haben aufgehört. Vom Rechte erübrigt nichts 
mehr, als der Titel „neues Recht", das mit dem unvergäng-
lichen und ewigen Rechte freches Spiel treibt, und den Er-
folg der Gewalt zum obersten Grundsatze hat. Europa ist 
zu einem, unter die Herrschaft der brutalen Gewalt ver-
fallenen Asien geworden. Es trifft hier ein, was der heil. 
Augustin sagt : „Was sind die Reiche ohne Gerechtigkeit 
anders, als grosse Raubhöhlen?" (De civ. Dei IV, 4.) Zu-
letzt aber, da es kaum gelingen wird aus den Europäern 
auf die Dauer Asiaten zu machen, kann eine Katastrophe 
über Europa hereinbrechen, wogegen die französische Re-
volution von 1789 ein Kinderspiel war."" 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— T r o l l Ferencz pécsi kanonok ő nsga a pécsi nö-

vendékpapság, Sz.-Pál-Társulat czimü magyar irodalmi is-
kolájának 100 frtot adományozott. 

— A pesti hittani kar a jövő 1869/70-i iskolaévre 
D u l á n s z k y Nándor tanárt választotta meg dékán-
jának. 

— A nagyváradi megyéből közlött egy indítvány sze-
r int a magyar egyetemnél két, m.nden papnöveldében egy 
szónoklati tanszék volna felállítandó, mely tanszékek taná-
rai egyszersmind Pest-Budának és a székesegyháznak len-
nének vasár- s ünnepnapokon szónokai. A pest-budai orszá-
gos szónokok fizetése 2000 frt , a megyei szónokoké 1600 fr . 
lenne szabad lakással. — Bizony jó volna e sokszor sürgetett 
ügyön valamit lenditeni. 

— A krakói esemény miatt még alig kezdetett meg a 
tárgyalás, már is Pesten nagy falragaszok hirdetik annak 
hü leírására az előfizetést; a hirdetmény a szavakkal végző-
dik : Weg mit den Jesuiten ! Gyönyörű logica ; a krakói 

carmelita zárdanők egy társnőjök irányában hibás eljárást 
követtek, tehát le a — jezsuitákkal ! 

— Örömmel értesülünk, hogy a sz. Ferenczrendüek 
mariana tartománya főnökéül a köztisztelet- és szeretetben 
álló pécsi guardiánt S z ö m r i c s Simon atyát választotta meg. 

— Több érdekes magyar irodalmi termékről értesít-
hetjük a t. olvasó közönséget : a) „A polgári házasság." A 
m. k. egyetem hittani kara által a Horváth-féle jutalomdijjal 
koszorúzott pályamű. Ir ta dr. S u r á n y i János, győri püsp. 
papnöveldei hit tanár és sz. széki ügyész, b) „Kereszténység 
és egyház az alapítás korában." Ir ta D ö 11 i n g e r Ignácz. 
Fordította a pesti növendékpapság magyar egyház-irodalmi 
iskolája, c) „Sz. Pál apostol leveleinek értelmezése." A lel-
kipásztorok használatára. Ir ta K i s s János egri főm. aldo-
zár, a bibliai tanulmányok ny. r. tanára. III . füzet. Ara 1 
fr t . d) „Egy protestáns gondolatjai az egyesülésre fölhivó 
pápai kibocsátvány felett." Ir ta Baumstark Reinhold, Baden 
nagyherczegi ker. törvényszéki tan. Magyarította Eperjesy 
Ferencz egri megyei áldozár. Ara 10 kr. e) „Szent kilenczed" 
sz. Terézia tiszteletére. Eger. Ára 10 k r . 

— Linczből irják, hogy a plébániai hivatal tiltakozása 
mellett egy oly törvényesitést kellett per subsequens matri-
monium az anyakönyvbe beiktatni, melynél a gyermek atyja 
zsidó, anyja pedig katholika ; a parancs a helytartóságtól 
érkezett erőszakkali fenyegetés mellett. 

— Gratzban nem sokára nagy népgyűlés fog tartatni, 
melynek szándoka a romai zsinat ellen tiltakozni és bizal-
mat szavazni a szabadgondolkozók Nápolyban tartandó 
gyűlésének. Gratzot ezen a gyűlésen Uhlich fogná kép-
viselni. 

— A londoni felsőház elé egy folyamodvány ter-
jesztetett, mely szerint az egyetemi hallgatók valláskülönb-
ség nélkül mindazon akademicus fokokra lennének bocsá-
tandók, melyeket ezelőtt egyedül csak az államegyház tag-
jai nyerhettek el. A gloucesteri és bristoli főpapok igen 
buzgólkodtak a bili ellen, minthogy a dissentereknek is 
lehetővé tenné az egyetem vezénylő hatóságának tagjaivá 
lenni ! 

— Az orthodox orosz vallásnak terjesztése Lengyel-
országban a muszka kormány főföladatai közé tartozik ; 
mi hogy gyorsabban történjék, orthodox templomok építé-
sére Lengyelországban 100,000 rubel van utalványozva. 
Orosz Lengyelország 32 városában már 48 orthodox tem-
plom van ; magában Varsóban 8090 lélek számára 14 ily 
templom létezik. 

— Az „Unitá catt." u j gyűjtést közöl, tudniillik ke-
gyes adományokat a zsinati költségek fedezésére. Valóban 
bámulandó az olasz katholikusok áldozatkészsége, mely 
sem szeretet- sem mennyiségre nézve nem csökkenik annyi 
lelketlenségnek közepette. 

— A szász koronaherczeg kis fiának kereszteltetése e 
napokban ment véghez igen nagy pompával. Keresztapa a 
szent atya, keresztanya Carolina ausztriai császárné. Az 
öreg király 18,000 frankot küldött a polgármesternek a 
szegények közötti kiosztás végett. 

— Varsóból irják, hogy Lubienski nem természetes 
halállal mult volna ki ; orvosi lelet szerint méreg vetett vé-
get életének. 

Szerkesztői tudósítás. 
E t y e k r ő l nem kaptunk előfizetést. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S 

Pesten, augustus 4-én. 

IRODALM I FOLYÓIRAT. 

10. 

( \ 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-

I ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A vallásszabadság és forradalom. — 
A linczi püspök körlevele. — Egyházi tudósítás. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Á vallásszabadságé forradalom. 
Nem titok a komoly szemlész előtt, hogy Europa 

folytonos forradalomban van. 
Nem emeltetnek ugyan torlaszok, sőt a fegyve-

rek zöreje sem szakitja meg mindenütt a csendet. 
S Europa mégis forradalomban van. 
Az eszmék, a jognak, az igazságnak fogalmai 

irgalmatlanul össze vannak zavarva s ezen kor, mely 
eszmékért mondja, hogy harczol, ép úgy látja az 
államokat, az egyeseket egymás ellen küzdeni ér-
dekből, mint azt az ököljognak korában tapasztal-
hattuk. 

A különbség az akkori s mostani kor között 
csak az lehet, hogy az ököljog korában az erős el-
nyomta a gyengébbet, mig napjainkban a gyenge 
félemlíti meg és fegyverzi le az erőset. 

Nézzünk Europa államaira. A katholicismus a 
legelterjedettebb, legtöbb követőt számit, sem anyagi, 
sem szellemi tehetségben nem mondhatni, hogy sze-
gény volna — s mégis elnyomatik. 

A katholicismus oly erőt tudna kifejteni azon 
alapról, melyen nyugszik, tudniillik az igazság alap-
járól, hogy minden ellenfelét csak egyszerű mozdu-
latával elnyomhatná — s mégis ő nyomatik. 

Mi ennek oka ? 
Az, hogy a forradalom, a katholicismusnak ha-

lálos ellensége, oly szavakat talál fel, melyek szép 
hangzásukkal s jelentőségükkel mintegy varázst gya-
korolnak a katholikusokra, azoknak port hintenek 
szemeikbe, melyeken, sajnos, a katholikusok kapnak, 
elhagyják az igazság zászlóját vagy legalább közö-
nyösen nézik, miként dobatik az sárral s igy a leg-
erősebb, az igazság elyomatik a leggyengébb, a ha-
zugság által. 

A katholikusok pedig némely helyütt kiábrán-
dulnak ugyan, de későn, csak akkor, mikor azt lát-

ják. hogy az, a miért az igazságot elhagyták, egy 
nagy semmi vagy ennél is roszabb, az elnyomatás, 
a szolgaság. 

Az európai forradalom által feltalált ily nagy 
szavak egyike a vallás-, lélekismeretszabadság. 

Ki nem hallott már ezen sokat jelentő és sokat 
igérő szavakról? 

Az 1789-ki elveknek kifolyása a korunkban 
oly nagy hűhóval hirdetett vallás- és lélekismeret-
szabadság. 

Francziaországban találtak fel ; ott alkalmazták 
legelőször s tessék a franczia forradalom történeté-
nek lapjait, nem mondjuk, hogy tanulmányozni, 
csak lapozgatni s meggyőződhetünk az akkori vallás-
és lélekismeretszabadság áldásairól. 

No de talán máskint van vagy lesz korunkban(? 
Adja Isten ; mi Tamás vagyunk, mert nagyon 

is érezhető annak a 89-ben alkalmazott elvnek szele 
a mai társadalomban is. 

De nézzünk a forradalom által igért vallássza-
badságnak közelebbről szemébe. 

A forradalom mindenütt ünnepélyesen kihir-
dette a vallás-, a lélekismeretszabadságot vagyis a 
polgároknak jogot adott oly vallás elfogadására és 
követésére, a minő bárkinek tetszik; csak az egy 
feltételt kötötte hozzá : hogy az állam czéljaival, a 
törvényes renddel ne ellenkezzék a vallás. 

Természetesen. A forradalom nem ismer tekin-
télyt a hit, a vallás dolgában, nála a főtekintély az 
ész, bárminő ész. Ha tehát valaki eszének egy vagy 
más vallás megfelel vagy tetszik, ezt elfogadja, kö-
veti s az állam ezt közönyösen nézni kénytelen. 

A vallásszabadság, miként ezt a forradalom 
hirdeti, első tekintetre a legegyszerűbb és legigaz-
ságosabb. De nem az, ha komolyabban bele tekin-
tünk s azt szigorún vizsgáljuk. 

Midőn az állam minden vallást különbség nél-
kül megenged s csak azon szerénynek, csekélynek 
látszó feltételt köti hozzá, hogy a követendő vallás 
az állam czéljaival ne ellenkezzék s ne legyen a tör-
vényes rendre veszélyes, igen ruganyos elvet vett 
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igénybe. Oly fegyvert vesz kezébe, melyet kénye-
kedve szerint használhat s melynek mikénti haszná-
latáról senkinek sem feleló's. 

S a tapasztalás eddig mindenütt, hol az állam 
ezen elvet felállitotta, azt tanitja, hogy ezen elv soha 
sem alkalmaztatott más vallás hátrányára, csak a 
katholicismuséra. Kovácsolhatott boldog, boldogtalan 
vallást, szervezhetett egyleteket, felekezeteket s az 
állam a hirdetett vallásszabadságra támaszkodva, 
közönyösen, hogy többet ne mondjunk, nézte s csak 
akkor ébredt fel mesterkélt lethargiájából, midőn a 
katholicismusról támadt kérdés. Ezt szigorún ellen-
őrizni, gyanúval kisérni kellett s találkozott ezer 
alkalom azt, mint az állam czéljaira nézve veszé-
lyest, szabadságától megfoszthatni. 

A kisebbségben levő protestantismusnak s zsi-
dóságnak, mint melyek az államra nézve egészen 
ártatlanoknak jelentettek ki, teljes szabadság bizto-
síttatik. Ezek terjeszkedhetnek, ezek száz meg száz 
felekezetekre oszolhatnak, szervezkedhetnek, senkinek 
sem jut eszébe nekik gátat vetni. Lehetnek ezeren 
és ezeren, kik minden vallást egyaránt elvetnek; 
ezekkel sem törődik senki. De a katholicismus mocz-
czanni se merjen, mert mindjárt meghuzatik a vészha-
rang s közös erővel iparkodnak azt bilincsekbe verni. 

íme ebben áll a forradalom által felállitott val-
lásszabadság. 

Az állam ezen elv felállításával a vallások leg-
veszedelmesebbikét, a közönyösséget tette sajátjává • 
pedig a katholicismusnak a legveszedelmesebb ellen-
sége a közönyösség. Innen a folytonos küzdelem a 
katholicismus ellen. 

Voltaire, Rousseau, Marat, Danton, Robespierre 
czéljukat elérték ; ők a forradalom által semmi egye-
bet nem akartak elérni, mint a vallásbeli közönyös-
séget. Ez gyilkolója a katholicismusnak s ők az 
ecrasez l'infame-t igy hitték legkönnyebben elér-
hetőnek. 

Tessék a franczia forradalomra visszatekinteni 
s megtaláljuk a feleletet arra, mely vallás szenvedett, 
melyet iparkodtak vérbe fojtani. 

Pedig a franczia forradalom a vallás-, a lélek-
ismeretszabadságot proclamálta. 

S valóban, minden őszinte forradalmár beismeri, 
hogy a katholicismus és rationalismus egymással 
soha és semmi szin alatt meg nem férhetnek. A fel-
szabadított, istenitett ész mindenbe belenyugszik, csak 
a katholicismusba nem, mert ez az észnek a hit alá 
vetését követeli. Hasonlóképen a katholicismus min-
den tévelyt könnyebben eltűr, mint a rationalismust, 

mely az észt helyezi minden fölé, tagadja a bűnbe 
esést, a megváltást s minden természetfeletti rendet. 

Mert ha az ész csakugyan képes önmagától, 
minden isteni kinyilatkoztatás nélkül feltalálni a 
természetfeletti igazságot, akkor minden az emberek 
által feltalált vallás egyaránt jó s elfogadható; a 
katholicismus ellenben, mely az észnek ebbeli képes-
ségét tagadja, az isteui kinyilatkoztatásnak szük-
ségét tanitja, az ész által elvettetik, mint oly tan, 
mely az ész fensőségét el nem ismeri, tehát lázadó. 

A lázadót pedig büntetni kell, ártalmatlanná 
kell tenni. 

íme, a forradalom elveti a tekintélyt s mint 
ilyet egyedül az észt ismeri el ; az ész, a forradalom 
által istenitett ész, lázadónak tekinti a katholicis-
must. Igy minden forradalom lázadónak, bűnösnek 
tekinti a katholicismust, azt elnyomni, bilincsekbe 
verni törekszik, ha már végkép ki nem irthatja. 

Hasonlóképen minden állam, mely a forrada-
lom által felállitott elveket elfogadja, ellensége a 
katholicismusnak, mint mely ezen elveket elveti s 
s azért az állam a katholikusoknak leigázására min-
den lehetőt elkövet. 

Ez a forradalom által proclamált vallássza-
badság. 

Innen van, hogy minden forradalom, minden 
proclamált vallásszabadság daczára, első sorban a 
katholicismust támadja meg s elvei szerint követke-
zetesen. 

Innen mindenki beláthatja, mily vallásszabad-
ságot várhat a katholicismus a forradalomtól. 

Innen beláthatja mindenki azt is, mily vallás-
szabadságot reményelhet, a katholicismus Europa 
majdnem minden államában, mint melyek folytonos, 
habár csendes forradalomban vannak. 

De menjünk tovább. 
A katholicismus van egyedül birtokában a ter-

mészetfeletti igazságoknak, minthogy az ész önma-
gától Isten segitsége, Isten kinyilatkoztatása nélkül 
nem képes ezen igazságokat feltalálni s igy önmagától 
nem képes Isten teljes ismeretére, czéljának elérésére 
jutni. Ha igen, akkor egyedül a katholicismus azon 
út, melyen Istenhez juthatunk, czélunkat elérhetjük ; 
akkor az istenitett ész, a hittől független ész, ellen-
sége az embernek, mint kit czéljától elvezet, téve-
lyekbe von ; akkor a forradalom, a forradalmi elve-
ket valló állam ellensége az embernek, minthogy 
őt, a helyett, hogy, mint kötelessége volna, czélja 
elérésében segitené, inkább gátolja. 

Mert ha nincs positiv, Isten által kijelentett 
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vallás, mint ezt a forradalom tanitja, akkor az igaz-
ság, jog, természetfeletti rend dolgában vagy minden 
egyes vagy egyesek összege, az állam vagy az álla-
mot képviselő egyesek fognak függetlenül itélni; 
akkor ezek lesznek az absolut fejedelmek, az absolut 
pápák, kik tetszésük szerint fogják az államot, az 
erkölcsi rendet meghatározni, kényük-kedvük sze-
rint változtatni s határozataiktól, Ítéleteiktől nincs 
fellebbezés, ellenükben nincs orvosság. Ezek azután 
azon vallást, mely elveiket nem osztja, gazdálkodá-
sukat kárhoztatja, minden kitelhető módon fogják 
zaklatni, üldözni, hogy kioltsák azon világosságot, 
mely elveiket s tetteiket, ugy mint vannak, megvi-
lágosítja. Ekkor azután beáll a katholicismusnak 
azon állapota, melyet a 89-ki elvek által kormány-
zott franczia forradalomban még most is borzadva 
szemlélünk. Nem ismer többé ez ily állam türelmet 
a katholicismus iránt, minthogy ez alapelveit ta-
gadja s nem tagadnia lehetetlen ; még az átalánosan 
engedélyezett szabadságot is ellene forditja. Az állam 
érdekében, mint mondatik, köteles a hatalom a ka-
tholicismus fékentartására a bilincseket szorosabbra 
fűzni, mint azt bár mily absolut fejedelem valaha 
tette. 

És hogy az állam a közönyösség elvét szinleg 
a világ előtt fentartsa, tettleg önmaga ritkán lép fel 
a katholicismus ellen, hanem neki uszítja a fék-
vesztett tömeget, neki a már nem szabad, hanem 
túlszabadonocz sajtót, mely azt irgalmatlanul üldözi 
pellengérre állitja, nevetségessé és igy gyűlöltté teszi. 

íme a forradalom s forradalmi elveket valló 
állam által a katholicismusnak nyújtott vallássza-
badság. 

A forradalmi elvek, az észnek függetlenítése, 
istenitése, a franczia forradalomban jutott a legtel-
jesebb kifejlődésre; azért azt méltán ugy tekint-
hetjük, mint a netovábbját a forradalmi elvek alkal-
mazásának. 

Minthogy pedig ugyanazon ok mindig ugyan-
azon okozatot szüli, a franczia forradalom múltjából 
jogosan lehet következtetni a jövőre is. 

Lássuk tehát a franczia forradalmi vallássza-
badságot. 

Hallatlan szemtelenséggel lefoglaltattak az egy-
háznak birtokai, az egyházmegyék eltörültettek, 
máskint osztattak be, az egyházi testületek felosz-
lattattak, a zárdák eltörültettek, lakóik kivégeztet-
tek vagy száműzettek ; az egyháznak nemcsak sza-
dalmai, kiváltságai szüntettettek meg, hanem még 
az átalános szabadság sem alkalmaztathatott reája ; 

végül, mintegy koronájául az épületnek, az egyház 
istenileg rendelt fejétől elszakittatni határoztatott. 

Még ez sem volt elég, mert l'appétit vient en 
mangeant; s minthogy látta a forradalmi állam, mi-
szerint a katholicismus minden üldözés daczára el-
veit fönnen hirdeti s nem akar nyomorult életet 
tengetni az államhatalom kegyéből, elhatároztatott 
azt kiirtani. 

A világosságot gyűlölő lepke azt eloltani tö-
rekszik. 

A forradalmi állam a katholicismusnak kiirtá-
sában borzasztó tettre vetemedett; de következe-
tes volt. 

A templomok bezárattak, a papok elűzettek, 
kivégeztettek, száműzettek, a romai pápa fogságra 
vettetett, bántalmaztatott, mely bánásmód őt a sirba 
vitte. A hívőknek alig maradt egyéb szabadságuk, 
mint a vérpadon megvallani hitüket. 

íme a forradalom, a forradalmi elveket valló 
állam vallásszabadsága. 

S mit tett Europa ezek láttára ? 
Semmit ; egybefont karokkal közönyösen szem-

lélte, miként vívja halálharczát a katholicismus, 
melyről azt szerették hinni az eltompított katholi-
kusok, hogy túlélve magát, össze fog dőlni. 

Hisz Európának fejedelmei már rég megszok-
ták az egyházat leigázni, javait elkobozni, szaba-
dalmait megszüntetni. Ausztria, Nápoly, Spanyolor-
szág iparkodtak a franczia directoriummal a pápa-
ság martalékán osztozkodni. 

Hiába; nihil novi sub sole. A mostani államok-
nak még csak az eredetiség dicsősége sem maradt fen. 

Ez volt vallásszabadsága az egyháznak, a ka-
tholicismusnak, a forradalom alatt. 

A mostani forradalmi államok mit sem ta-
nulnak. 

A katholicismus nem veszett el, nem tünt el a 
föld szinéről, mint magát túlélt babonás hit, mint 
ezt akkor hitték. 

De ha hitték, hogy magát túlélte, hogy önma-
gában fog összeroskadni, mire való volt annyi erő-
ködés, annyi vérengzés ? Miért nem hagyták magára, 
mint a protestantismust vagy mosaismust? Minek 
bántalmazni a már haldoklót ? 

Ha haldokló volt volna a katholicismus, alig 
hozandották ellene mozgásba a poklot minden fu-
riáival egyetemben. 

Épen, mert gyilkolták s gyilok által akarták 
kiirtani, mutatták, hogy meghalni eszeágában sincs, 
sőt életereje igenis nagy. 

10* 
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A katholicismust a vérfürdő, melybe fojtani 
akarták, megifjitotta, neki u j erőt, befolyást köl-
csönzött. 

A forradalom letűnt az élet színpadáról, a ka-
tholicismus áll. Az oltárra állított észistennő onnét 
letaszigáltatott ; Jézus Krisztus az őt megillető helyet 
ismét visszafoglalta. 

Van tehát még most is katholicismus. 
De létezik a forradalom is és a törekvés azt 

újból, ha lehet nagyszerűbben szervezni. 
ítélje meg az olvasó, miként lehet a vallássza-

badságot a forradalommal összeegyeztetni. 
Cselha Nándor. 

A linzi püspök körlevele, mely miatt börtönre Ítéltetett. 

Kedves kiveiin ! 
Az apostol egykor a korinthusbeliekliez ozt irta : „Fé-

lek, bogy valamint a kigyó megcsalta Évát az ő álnoksá-
gával, úgy a ti értelmetek is meg ne romoljon és el ne 
hajoljon a Krisztusban való egyenességről." (II. Kor. 
11. 3.). 

Hasonló félelemben vagyok én is kedves híveim ; mert 
a kigyó, a g o n o s z szellem, a kezdettől fogva hazudó és a 
hazugság atyja, még soha sem fejtett ki oly ravaszságot, 
mint napjainkban, hogy a hívőket a ker. igazságtól elide-
genítse és a legkárhozatosabb tévelyekre csábítsa. — Ez 
okból mélyen meghatva szokatlan időben intézem hozzátok 
e pásztori szózatot; oktatni és inteni, Isten kegyelmével az 
igazságban akarlak benneteket megerősíteni. 

Midőn a vallás kérdéseiről van szó, a püspök joga és 
kötelessége nyájához szólni ; a nyájnak pedig joga és köte-
lessége püspökét meghallgatni. 

Több hónapja már, hogy a f o 1 y ó é v m á j u s 25-ki 
o s z t r á k á l l a m t ö r v é n y e k k ö r ü l a h a z u g s á g 
e g é s z e r e j é t k i f e j t i . Ki nem mondhatni, hogy e te-
kintetben mennyi tévest hoztak elő egyesek és gyűlések, 
szóval és írásban, főként a napi lapokban és hogy az ily 
állitások már is hány embor értelmét szánandó^módon meg-
zavarták. 

Már jó ideje, hogy ezen törvényekről tisztelt lelkipász-
toraitokhoz intéztem szózatomat ; ezek kétségtelenül közlöt-
ték veletek belőle azt, mi a helyi viszonyok küiönfélesége 
szerint szükségesnek és hasznosnak látszott ; de a növekvő 
veszély mellett nincs szivemnek nyugodalma, míg hozzátok 
magam is nem szólottam. E czélból következő két kérdésre 
akarok válaszolni : 

Először : M i e t ö r v é n y e k f o g l a l a t a ? 
Másodszor : M i t k e l l a z o k r a n é z v e a k a t h . 

e m b e r n e k g o n d o l n i a é s m i n t c s e l e k e d n i e ? 
A május 25-ki törvények vonatkoznak a házasságra, 

iskolára és az úgy nevezett interconfessionalis viszonyokra 
azaz a különféle vallásfelekezeteknek egymáshozi viszo-
nyaira, nevezetesen pedig a katholika egyháznak a protes-
táns felekezetekhez való viszonyaira. 

A mi a h á z a s s á g o t illeti, ezen törvények elseje 

által a birodalom nyugati részében, névszerint Felsőaustriá-
ban hatályon kívül helyeztetik a concordatumra való hivat-
kozással kibocsátott s 1857-ki január 1-én életbe léptetett 
azon császári rendelvény, mely még 1856-ki october 8-kán 
adatott ki ; hatályon kívül helyeztettek egyszersmind az 
ahhoz első függelékül adott törvényok a katholikusok há-
zassági ügyeiről az osztrák birodalomban ; valamint a má-
sodik függelék is,'mely a házassági ügyekbeni utasításokat 
foglalja magában az osztrák birodalom egyházi törvényszé-
kei számára. 

Ezen törvények helyébe lépnek a katliolikusokra nézve 
is azon rendelvények, melyek az átalános polgári törvény-
könyv második fejezetében a házassági jogról szólnak, vala-
mint az ezekhez pótlólag kiadott törvényok és rendeletek, a 
mennyiben azok azon időben, midőn az 1856. oct. 8-i pátens 
hatályba lépett, fenállottak és ezen uj törvény által nem 
módosíttattak. 

Ezen u j törvényben bizonyos feltételek alatt az úgy 
nevezett p o l g á r i h á z a s s á g is megengedtetik. A törvény 
szavai ezek: „Ha valamely, az átalános polgári törvénykönyv 
rendelvényei szerinta jegyesek kihirdetésére vagy a beleegye-
zés ünnepélyes nyilatkozata elfogadására felszólított lelkész 
a jegyesek kikirdetését vagy a házasságba való ünnepélyes 
beleegyezést elfogadni vonakodnék valamely az államtörvény-
ben el nem ismert alapból, akkor a jegyeseknek szabadsá-
gában áll a kihirdetést világi hatóság által eszközölni és a 
házasságba való beleegj ezés ünneyélyes kimondását ugyan-
azon hatóság előtt végezni." 

A polgári házasság oly házasság, mely az egyház tör-
vényeire való minden tekintet nélkül a világi hatóság és nem 
a plébános által köttetik s az ily házasságot megengedhető-
nek mondja a május 25-ki törvény oly esetben, ha a plébá-
nos az eskotést megtagadná oly okból, melyet a világi tör-
vény el nem ismer. 

Végre elrendeli a május 25-ki törvény, hogy azon 
naptól fogva, midőn mondott törvény hatályba lép, házassági 
ügyekben a katholikusoknál is kizárólag a világi birÓ3ág 
fog Ítélni azaz, hogy a világi biróságok előforduló házassági 
pörökben nemcsak (mint illik) a házasság polgári következ-
ményeiről fognak itélni, hanem oly kérdésekben is, váljon 
érvényes-e a házasság vagy nem, aztán váljon a törvényes 
házasoknak az ágy- és asztaltól való elválást meg lehet-e 
engedni vagy nem. 

Az eljegyzést a május 25-i törvény nem említi ; de épen 
az által, hogy a polgári törvénykönyben foglalt házassági 
törvény ismét behozatik, az eljegyzésből sem következik 
törvényes kötelezés a házasság megkötésére. 

A május 25-i törvény és azon törvény közt, mely eddig 
fenállott, nagy a különbség. Az 1856-ki törvényekben elis-
mertetik, hogy az egyháznak és csakis ennek van joga a 
házasságra nézve, a mi annak érvényességét illeti, törvényt 
hozni ; továbbá, el volt ismerve, hogy az egyháznak és csakis 
annak van joga előforduló házassági pörökben a házasság 
érvényességét, továbbá, az asztaltól és ágytól való el-
válást megítélni ; szintúgy elismertetett, hogy a jogérvé-
nyes eljegyzés kötelezettséget von maga után a házasság 
megkötésére és hogy az egyháznak és csakis annak van joga 
az eljegyzés érvényessége felett itélni. 
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Az államhatalomnak teljesen biztosítva volt a házas-
ságra nézve az őt megillető joga ; az egyház az államhata-
lom által felállított házassági tilalmakat a maga tekintélyével 
támogatta és azok megtartása lelkiismereti kötelességgé té-
tetett és azok csakugyan oly pontosan megtartattak, hogy 
a 25 püspök körülbelül egy év előtt ő felségéhez küldött 
feliratukban azt mondhat ták : „Sem Ausztriában, sem azon-
kívül nincs törvény, moly oly pontosan megtartatik, mint 
az ő felsége által felállított házassági ti lalmak." Szintúgy 
házassági pöröknél a polgári következméuyek a világi bíró-
sághoz utasít tattak. 

A mi az i s k o 1 á t illeti, a máj. 25-i törvények máso-
dika ezt rendelte : 

Az összes oktatás- és nevelésügyre nézve a legfelsőbb 
vezetés és felügyelet az államot illeti ; e felügyeleti jog mel-
lett a népiskolában a vallásoktatás- és vallásgyakorlatokról 
való gondoskodás, azok vezetése és a közvetlen felügyelet 
az illető egyházakra vagy vallástársulatokra bizat ik ; ezen 
iskolákban a többi tantárgyakban való oktatás minden egy-
ház vagy vallási társulat befolyásától teljesen független ; az 
állam, tartomány vagy község által egészen vagy részben 
alapított vagy fentartott iskolák és nevelőintézetek minden 
valláskülönbség nélkül valamennyi állampolgár számára 
nyitva állanak ; minden egyháznak vagy vallástársulatnak 
szabadságában áll a maga költségen bizonyos vallásfele-
kezet ifjúsága oktatására iskolákat alapítani vagy fentar-
tani, azok azonban az oktatásügyi törvényeknek alávetvék ; 
az állam, tartomány vagy községek által alapított vagy fen-
tartott iskolákban tanítóhivatalokra minden állampolgár 
alkalmazható, ki képességét törvényes úton bebizonyította ; 
mint vallásoktatók azonban csak olyanok alkalmazhatók, 
kiket erre az illető felekezeti főhatóság képeseknek nyilvá-
n í t ; más iskoláknál az alapítási okmány szolgál zsinórmér-
tékül ; a magánoktatásra alkalmazandó nevelők és oktatók 
választása semmi vallásfelekezetre való tekintet által sincs 
megszorítva ; a nép-, középiskolák és képezdék számára való 
tankönyvek tekintetében csupán az ezen törvény által az 
oktatásügy vezetésével és felügyeletével megbizott közegek 
helybenhagyása kívántat ik; a vallási tankönyveknek azon-
ban a felekezeti főhatóság engedélyezésével kell birniok ; az 
összes oktatás- és nevelésügy feletti legfőbb vezetést és fel-
ügyeletet az állam az oktatásügyi minisztérium által gya-
korolja ; a nevelésügy vezetésére é3 felügyeletére, a népis-
kolákra és tanitókép3zdékre minden tartományban egy 
tartományi iskolatanács mint legfőbb tartomanyi iskolaha-
tóság, minden kerület számára egy kerületi iskolatanács — 
és minden iskolaközség számára egy helyi iskolatanács ren-
deltetik ; az egyházi és világi iskolai hatóságok eddigi mű-
ködési köre ama közegekre megy át ; a kerületi és helyi 
iskolatanácsok összeállítását a tartományi törvényhozás ala-
pítja meg. 

Ezek a május 25-i iskolatörvény főbb pontjai. 
Ezen törvény és a között, mely még a concordatum 

előtt és ez alatt fenállott, a különbség nagy. Igaz, hogy a 
vallást kivéve az iskolaügy legfőbb vezetése és felügyelete 
az államhatalmat illette, melytől az iskolarendszer szárma-
zott, mely a tankönyveket megalapította, a tanitóképezdéket 
szervezte, az iskolákat látogatta s melynek helybenhagyása 

nélkül véglegesen kinevezett tanítót rosz magaviselete miatt 
állásától nem lehetett elmozdítani ; de az iskola közvetlen ve-
zetése és felügyelete lényegben az egyházat illette ; a plébános 
volt helyi iskolaigazgató; az egyházi főhatóság az illetéke-
sek felterjesztésére nevezte ki a néptanítókat; az esperesek 
és áldó zárok felügyeltek az iskolára valamely kerületben 
és értesi tették az egyházi főhatóságot ; az egyházi hatalom 
a legtöbb iskolában saját belátása szerint alkalmazta az 
altanitókat ; meg volt alapítva, hogy a püspökök főpásztori 
hivataluk erejénél fogva valamennyi nyilvános és nem nyil-
vános tanintézetben az ifjúság vallási nevelését vezessék és 
gondosan őrködjenek a felett, hogy semmi tantárgynál ne 
forduljon olyasmi elő, a mi a kath. hitbe és erkölcsi tiszta-
ságba ütközik ; a katholiku8ok szániára fenállott valamennyi 
iskola egyházi felügyelet alatt állott ; ő felsége kötelezte 
magát az egyházmegyei iskolafőfelügyelőt a püspökök által 
előterjesztett férfiak közül kinevezni ; a ki tanítóvá akar t 
lenni, attól megkívántatott, hogy hitére és erkölcseire nézve 
feddhetetlen legyen ; tehát az iskolatanitónak, nevezetesen 
katholikus gyermekek iskoláiban, katholikusnak kellett lenni 
és a törvényben meg volt határozva, hogy az oly tanitó, ki 
a helyes útról letér, tanítói állását elveszti ; ezen rendeletek-
ben állott az egyház szövetsége az iskolával ; azoknak meg-
szüntetésében áli az iskola elválasztása az egyháztól ; ezen 
elválasztás mérvét azonban csak akkor lehet meghatározni, 
ha az illető tartományi törvények létrejönnek. 

A mi a május 25-ki harmadik vagyis i n t e r c o n f e s -
s i o n a l i s t ö r v é n y t illeli, ez egyebek közt azt rendeli 
çl^ hogy vegyes házasságoknál a fiúk az apa, a leányok az 
anya vallását kövessék ; ha pedig ezen határozatok egyike 
sem alkalmazható, az a fél alapíthatja meg a gyermok val-
lását, a melyet a nevelés joga megillet ; a valamely egyház 
vagy vallástársulat elöljáróinak vagy szolgáinak adott re-
versalis arra nézve, hogy mely vallásban neveltessenek és 
oktattassanak a gyermekek, ezután érvénytelen ; hogy azon 
szülök, k ik jogosítva vannak gyermekeik vallását megha-
tározni, azt megváltoztathatják oly gyormekekre nézve, a 
kik még nem 7 évesek ; azon esetben, lia a szülők a vallást 
változtatnák, a még nem 7 éves gyermekek olyanoknak te-
kintendők, mintha a szülők vallásváltoztatása után születtek 
volna ; hogy a bevégzett 14-dik év után minden vallásvál-
toztatás szabad ; hogy azon törvényes rendeletek, melyek 
szerint a kereszténység megtagadása az örökségből való ki-
zárást vonta maga után, nem különben a kereszténység el-
hagyására való csábitás vagy a keresztény vallással ellen-
kező tévely terjesztése büntettül tekintendő, hatályon kivül 
helyeztetnek ; és hogy semmiféle egyházközség nem tagad-
hatja meg valamely hozzája nem tartozónak az ö temetőjében 
való tisztességes eltemettetését, ha családi sírboltba való 
eltakarítás forog kérdésben vagy azon község vidékén, hol 
a haláleset beállott, az elhunyt vallásfelekezet számára külön 
temető nincsen. 

Ezen törvény és a között, mely eddig fenállott, nagy 
a különbség. A nélkül, hogy ez alkalommal részletes tár-
gyalásba bocsátkozhatnám, csak azt említem, hogy vegyes 
házasságoknál jogérvényesen lehetett a kath. gyermekne-
velés javára reversalist adni és hogy vegyesházasságban, 
ha az apa katholikus volt, minden gyermeket katholikus 



vallásban kellett nevelni. A midőn a concordatum megköt-
tetett, az osztrák kormámy a szentszéknek aztigérte, hogy 
a vallási gyermeknevelésre nézve a fenálló törvények hatá-
lyukban maradnak. A törvénynek többi felhozott változásai 
sem kedveznek a kath. vallásnak. 

Ez a rövid válasz az első kérdésre, azon kérdésre t. i., 
hogy mi a május 25-ki törvények tartalma. 

(Folyt, köv.) 

-EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
AFRIKA. M i s s i ó i t u d ó s i t á s . (Folyt.) 1723-ban egy 

rettenetes tűzvész elpusztította az indiai társulatnak Szent-
Paulban összehalmozott minden élelmi szereit. Ekkor a gyar-
mati missio, hogy a mennyire csak tőle kitelt, a kormány 
segítségére siessen, nemcsak a hivek által nekik felajánlott 
adományokat, hanem összes ezüstkészletét, sőt az egyesek 
is személyes tulajdonukat odaadták. 

Honbert J a k a b Sz.-Susanne-ban 1722-ben meghalt. 
Hivei, kiket fáradhatlanul oktatott, vigasztalt és segélyzett, 
ugy siratták, mint gyermekek atyjukat s jóllehet másfél 
század mult el halála óta, emléke nemzedékről nemzedékre 
szállva ma is oly élénk, mintha csak ez évben halt volna 
meg. 

Az 1729-ik év hármas nyomorról emlékezetes. Először 
is sáskák csaptak a szigetre s mindent felettek ; ezt inség kö-
veté s végre a himlőragály, mely egy Indiából érkezett 
hajó által czipeltetvén be, öt hó alatt 1500 áldozatot rjK 
gadott eb 

A missionáriusok felebaráti szeretete ennyi nyomor 
közepett magasztosan felragyogott. Maga a st.-pauli lelkész 
800 beteget látott el és készített a túlvilágra s fáradságtól 
kimerülten 1730. auguszt 30-án maga is jobblétre költözött. 
Hivei mint szentet tisztelik s midőn Beauvolier de Cour-
champ, gyarmatkormányzó, halála hírét vette, felkiáltott : 
„Semmit sem ütődném meg, ha hallanám, hogy Abot sirja 
felett csudák történnek." 

Ekkor történt, hogy a helységeknél külön temetőket 
állítottak s azokat felszentelték s hogy az apostoli missio-
főnök a st. denisi erőd melletti temetőt feláldá, mely az ott 
plántált első mangófától ma is mangótemetőnek (cimetière 
aux mangues) neveztetik. S ekkor történt , hogy a lakosság 
sürgető kívánalmaira, kik mind zajosabban lazaris tákat 
kértek, Criois missioi főnök egyéb parochiákat is állított 
fel u. m. St.-Louisban 1728, Ste-Marieban 1732-ben, St.-
Benoitban 1733., St.-Pierreben 1734. és St.-Andrében 1740. 
évben. 

1720-ban Francziaország birtokba vette St.-Maurice szi-
getét, melyet „Ile de France"-nak nevezett el. E szigetbe 
Bourbonból több család költözött át ; de ők is csak ugy 
hagyták el lakhelyüket, hogy egy atyát vittek magukkal . 
Criois a tyának teendője tehát azzal gyarapodott, hogy ezen-
túl egy második szigeten is gondoskodnia kelle a kath. cul-
tus szervezéséről. 

A papi lakok és szentegyházak, kedves testvéreim ! 
csaknem mindenütt a lelkészek költségén és saját kezük 
munká ján épültek ; mert az „indiai társaság" ugyan igen 

bőkezű volt Ígéreteiben, de annál kevesbbé gondolt az igéret 
megtartására ugy, hogy helyesen jegyzi meg Labourdon-
nais, miszerint „e vidék missionáriusai nem egy milliót taka-
rítottak meg a társaságnak." 

Criois atyának müve mindkét szigeten képzelhetlen 
fáradozásokkal mindinkább megalakult Teste atya, az előb-
binek utóda s egy valamint tudománya, úgy szent élete s 
buzgalma által is rendkívül kitűnő egyiség által. 

Teste atya kivált a nevelés iránt érdeklődvén, miután 
minden fáradozásai daczára sem sikerült szerzetesnőkre 
szert tehetnie, buzgóságban lankadást nem ismerve s biza-
lommal telve el a szigetlakók értelmisége iránt : a jámbo-
rabb lakosnőkhez fordult s a nőnevelés érdekében ezeknek 
áldozatkészségéhez folyamodott. A figyermekeket illetőleg 
pedig határtalan bizalommal a Gondviselésbe, St.-Denis 
presbyteriumában egy collegiumnak vetette meg alapjait. 
Egy hasonlót már La Perdrix atya is alapított volt a St.-
Louis-házban, hol mintegy 20 gyermek nyert oktatást. Ez 
volt magva azon collegiumnak, melybe nemsokára 150 
mindkét szigetbeli figyermek vétethetett fel oktatás és ne-
velés végett s melyben írás-, olvasás- és számoláson kivül a 
latin és görög nyelvben, a földrajz és történelemben, a ter-
mészettanban és a szépmüvészetekben is adatott tanítás. 

Er re vonatkozólag Debras atya, Bonnet utóda, körira-
tában a következőket olvassuk : 

Bourbonban minden az ismert legjobb virágzásban 
áll. Testvéreink egészségnek örvendnek és buzgón munkál-
kodnak híveik szentesítésén. Szabályukhoz híven ragasz-
kodván és a benső életet ápolván átalános tiszteletben áll-
nak. Nagy részük presbyteriumaik és templomaik építésé-
vel foglalkozik. Ugy szinte igen tevékenyen működnek a 
collegium tökéletesítésén, mely a nevelésügynek nagy hasz-
nára van, de mely igen megkívánná, hogy szaporíttassanak 
a tanerők, miszerint a kezdett mü mindnagyobb lendületet 
nyerjen. 

Mintegy húsz éven át, kedves testvérek, nagy szolgá-
latokat tett ezen intézet az oktatás- és nevelésügynek s 
előtte igen fényes jövő állott. Azonban egy egészen váratlan 
esemény mindezt tönkre tette. E szomorú körülményről 
Caulier főnök következőleg tudósítja a francziaországi elöl-
j á róka t : „1770-ik nagyhetének szerdáján, midőn az officium 
tenebrarumra voltunk egybegyűlve, az He de France hely-
őrsége kikötvén Bourbon szigetén, megszállotta a colle-
giumot és Choiseul-Praslin herczeg által kiadott kormányi 
rendeletnél fogva azon indokolással, hogy e collegium igen 
költséges és egészen hasztalan, az intézet kulcsait hatalmába 
vette. Ezen indokolás igen meglepő, miután a collegium 
felállítása és fentartása költségeit csaknem kizárólag a 
congregátio maga eszközölte. Kimutattam, hogy a congre-
gátionak 1756. évtől mintegy 60 ezer franknyi jövedelmét 
kizárólag a collegiumra forditám s mindent elkövettem, 
hogy intézetünket megmentsem. A növendékek és azok 
szülei, valamint a sziget összes papsága bizonyíthatja. De 
nem igen hallgattak reám s mindössze csak annyit eszkö-
zölhettem ki, hogy a presbyteriummal határos épületszár-
nyat ujabb rendelet érkeztéig meghagyták használatomban, 
hogy itt, amennyiben az a többi részt elfoglaló katonák 
zaja mellett lehetséges, a tanitást folytathassuk. 
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A st.-denisi collegium, kevea testvérek, Teste atyának 
szeretett kedvencze levén, azon körülmény, hogy e hasznos 
intézményt fegyveres erővel elfoglalva s pusztulásnak in-
dulni látta, szivét halálra sebzé. A tiszteletreméltó áldozár, 
kit 50 évi működése alatt szelídsége, szeretetteljes jelleme 
és papi erényei miatt az összes papság és nép oly nagyra 
becsült, 1772. junius 24-én lelkét Üdvözítőjének visszaadá. 

Meg kell még említenem, hogy az indiai társaság és a 
sz.-lázári anyaegyház között kötött egyesség értelmében 
minden plébániához bizonyos földterületek a ezek mivélésére 
kellőszámu rabszolgák is levén csatolva, testvéreink ügyes 
kormányzata alatt a kávé- és pamuttermelés is oly kitűnő 
sikerrel űzetett, hogy a lakosság csapatonkint j á r t hozzánk, 
hogy a gazdászat ezen ágát tőlünk elsajátítsa s azt a szi-
geten meghonosítsa. Ugy látszik, hogy legalább ebbeli szor-
galmuk is számithatott volna némi elismerésre. De ebben 
sem voltak szerencsésbek. Ellenkezőleg, egy kormányi ren-
delet által megtiltatott nekik az efféle foglalkozás s csupán 
az engedtetett meg, hogy annyi gabna- és zöldségnemüt 
termeszthessenek, a mennyi saját szükségletükre megkí-
vántatik. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Notwend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Nem oly eredmények-e ezek az első czikkelyből, me-
lyek kell, hogy azon előítéleteket, a melyek egynémelyeket 
annak elfogadásától visszatartóztatnak, miszerint az egyházi 
állam az apostoli szék birtokához tartozó részekből száza-
dok által azért alakíttatott, hogy nemcsak az összes katho-
likusok lelkiekbeni főnökének minden nemzeti vetélykedésen 
felül és kivül álló független helyzet biztosíttassák, hanem 
azon tekintetből is, miként a jog- és igazságot elvető s erő-
szakkal meg önkénnyel tartó világban legyen egy állam, mely 
egyedül e jogon alapuljon, lerontsa ? ! . . . A józan és higgadt 
értelem legalább ,igen'-t mond. . . . Igenis, az cgyliázállam, 
melynek az, a mit a forradalom tőle elrabolt, az igazság és 
lelkismeretesség szempontjából visszaadandó, azért is szük-
séges a hivők legfőbb pásztorának, miszerint a kersztény-
elemen nyugvó népjog újra helyreállíttassák a világon és így 
a jogérzet, jogoltalmazás felelevenedvén, váljék forrásává 
a népek jóllétének és a közboldogságnak ! 

A 13. lapon a második czikkelyt kezdi meg szerző és 
folytatja 40. lapig. — És ugyan itt négy fejezeten át kivá-
lóan szépen ismerteti meg a figyelmes olvasót, a ki t. i. az 
igazságot, mihelyt megtalálja, jólelküleg magáévá is teszi, 
a pápák ama jóakaratú törekvéseivel, melyeket a nyolezadik 
századtól fogva kifejtének vala. — Tanuságosan állítja 
egybe a döntőbb érveket vagyis a pápák, zsinatok, fejedel-
mek, szentek és kifogáson felül álló nagytekintélyű tudósok 
s egyéb kitünőállásu egyének más-más helyütt, különféle 
időben tett, teljes hitelt érdemlő bizonyságait a pápai világi 
hatalom- és a főelöljárói teljes függetlenségnek fentartására 

szükséges souverainitás mellett és vedelmére egész VII . Piu3 
pápáig, (f 1823.) 

A czikkely egyik czélja ugyan a pápai állam elleni 
balnézeteket eloszlatni egyátalán oly részről, hol eddig az 
elfogultság miatt az ellenkezőt tapasztaltuk ; föczél pedig 
az isteni és emberi törvényeken magukat minden igazság és 
lelkismeretesség arczulcsapásával túltevők között a katho-
likuaokat az annyiszor ostromlott kérdés körül irányozni, 
hatholikus közszellemet kelteni. . . . Mindkét tekintetben 
azonban igazán bőségea anyag áll készen az okulásra mind-
azok számára, valakik a valóság és igazság jogait becsben 
tartván, azok mellett buzgólkodnak. Tekintsen csak kissé 
valaki e czikkelyen végig s látni fogja annak egymásutánját, 
mely szerint a t. sz. kellő figyelemmel emlékezik meg : 1) 
8—12 századok tanúbizonyságairól 13—10 lapokon 2)'; majd 
a 19—23 lapokon a 12-ik század közepétől a 13-ik század 
végéig terjedő védazózatokról ; 3) a 23—30 lapokon a 14-ik 
század elejétől a 16-iknak kezdeteig kiható nyilatkozatokról; 
nemkülönben 4) a 30—40 lapokon a l 6 - i k századtól kezdve 
egésza l9 - ik két évtizedeig elősorolt felszólításokról, melyek 
nemzedékről nemzedékre mind megannyi tehetségdús, ille-
tékes egyének egybehangzó Ítéletét és az ennek nyomán 
kifejtett közvéleményt tolmácsolják. — E bizonyítékok 
egyenkint és együttesen napfényvilágosan kimutatják, ma-
gyarázzák, azon elavult, de ismét a rationalista jogtipró 
bölcsészet által felújított rágalom képtelen voltát, mintha a 
pápa világi fejedelemsége az egyházi, szellemi hatalmának 
gyengítésére, rovására volna. A megnyugvás örvendetes ér-
zésével hangsúlyozzuk, hogy a szintérbe hozott védszózatok 
minden során meglátszik, miként azok a szilárd meggyőző-
désnek elmeszüleményei. — Meg nem tar tóztathat juk ma-
gunkat, hogy imitt a sok gondolatgyöngy közül a nagynemü 
Bossuetnak, kinek ismereti terjedelme és nagysága elvitáz-
hatlanul bizonyítja elméjének erejét és kitűnőségét, szavait 
ne említsük : „Wir wissen, dass die Päpste rechtmässiger 
Weise Güter, Rechte und eine Souveränität besitzen. W i r 
wissen auch, dass alles ihr Besizthum als gottgeweihte Sache 
heilig ist, und ohne sacrilegisches Vorbrechen nicht geraubt 
werden kann. Der römische Stuhl hat die Souveränität 
über die Stadt Rom und seine Staa ten , um auf den 
ganzen Erdenkreis seine geistliche Macht freier, sicherer 
und friedlicher ausüben zu können. Wir freuen uns des-
sen mit dem römischen Stuhle und wünschen nichts sehn-
licher, als dass dieses heilige Fürstenthum völlig unversehrt 
erhalten bleibe." (Defen. declar. I. 1. sect. 1. c. 16.) — És 
máshelyütt : „Gott, der da wollte, dass die Kirche, die all-
gemeine Mutter aller Reiche, — von keinem derselben im 
Zeitlichen abhinge und der apost. Stuhl das Centrum aller 
Gläubigen, erhoben über allen Parteilichkeiten dastände, 
welche die verschiedenen Interessen und Streitigkeiten der 
Staaten untereinander hervorrufen könnten, hat den Grund 
zu diesem grossen Werke (Kirchenstaat) gelegt, das dann 
von Pipin und Karl dem Grossen vollendet und befestigt 
wurde. Und so war nun durch die edelmüthige Freigebig-
keit dieser Fürsten die Kirche in ihrem Oberhaupte von 
jeder irdischen Gewalt unabhängig geworden ; so vermochte 
sie nun ihre himmlische Macht der Seelenleitung zum all-
gemeinen Wohle und unter dem Schutze christlicher Fürsten 
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freier und ungehinderter auszuüben, zwischen so viele oft 
aufeinander eifersüchtige und untereinander hadernde Rei-
che gestellt, mit gerechter unparteiischer Wage zu wägen 
und theils durch unveränderliche Entscheide, theils durch 
weise Mässigung die Einheit des ganzen Leibes zu erhalten." 
(Sermo sur l'unité.) — íme, hogyan nyilatkozik a pápai 
állam és souverainitásról, mint főképviselőjéről azonjognak^ 
melyen fa társadalom sarkallik, amaz egyházfejedelem (f 
1704), kinek lánglelkét bámulva csudálja az emberiség iva-
dékról ivadékra ! — E czikkely oly sok lelkes és drága 
mondása között, melyek mindannyian elvitázhatlan igaz-
ságot foglalnak magukban, kiváltképen meghatá csekélysé-
günket azon nyilatkozat is, melyet VII. Pius pápa a kér-
déses tárgyban tőn. — Ki nem hallotta hírét az ujabb kor 
imezen egyik dicső római pápájának, a ki a világtörténelem 
hiteles tanúskodása szerint az igazság ügyében fogságba 
hurczoltatott, gúny- és méltatlansággal illettetett, de hősök 
módjára, hogy sem a jogot, sem törvényességet fel ne adja, ké-
szebb volt kín és vérpad, üldöztetés és számkivetés fájdalmai 
elé menni, készebb volt még keservesebb és nagyobb szenve-
déseket is rettenthetlenül, a nélkül, hogy csak egy bátor-
talan szó is jött volna ki ezen emberileg vigasz- és remény-
nélküli napokban ajakán el tűrni? ! Különös értékkelbirnak 
az idő és hely tekintetéből is egyaránt azon nyilatkozatok, 
melyeket a halhatatlanemlékü római püspök tett, annyival 
inkább, minthogy e pápa a sanyargattatásoknak közepette 
is a keresztény türö átszellemült magasztosságában tűnik 
fel, ki Istenbe vetett tántorithatlan bizalommal mindent el-
visel, mindent eltűr és elszenved, megőrzi páratlan méltó-
ságát és szilárdságát s ezáltal valóban nagyszerű szellemi 
felsőbbséget tanusit ellenfelével szemben, ki öt minden csak 
némileg nemesen gondolkodó emberhez méltatlan vexatiok-
kal illeti. 

! (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
tr 

— ( K i n e v e z é s . ) O cs. k. apostoli felsége jun. 30-án 
szombathelyi püspökké méltóságos ft. S z a b ó Imre apát-, 
veszprémi kanonok s miniszteri tanácsost méltóztatott ki-
nevezni. 

— Miként a „Lloyd" irja, a belügyminiszter az angol 
bibliatársulat 12 ágensének engedélyt adott a magyarországi 
minden nyelvre lefordított ó és újszövetségi szent irást há-
zalás utján terjeszteni. Lám, a protestáns bibliatársulat 
mily áldásban törekszik hazánkat részesíteni. 

— A „Szabad egyház"-ban S z é k el y I s t v á n in-
dítványt tesz, mely szerint alakítani kellene Magyarország-
ban egy templom- s paplakbiztositásí intézetet. 

— Az erdélyi superintended tiltakozott a kinevezett 
tanfelügyelőknek a protestáns iskolákba való beavatkozása 
ellen. Az oktatásügyi miniszter úrtól azt a választ kapta 
volna, hogy tiszteletben kivánván tartani a protestáns egy-
ház önkormányzati jogait, nincs szándékában a tanfelügye-
lőknek a protestáns iskolákrai hatáskörét kiterjeszteni. (? !) 

— Az olasz kormány az 1867- és 68-iki kolera alkal-
mával magokat kitüntetett papokat elismerésül megjutal-
mazta. Az érsekek és püspökök közül 5 kapott aranyérmet, 
kettő ezüstöt; az alpapság közül 26 ezüstérmet, 150 bronz-
érmet s 106 megdicsértetett; továbbá, a lelkipásztorok 
közül 11 ezüstérmet, 106 bronzérmet, 66 megdicsértetett ; 
a káplányok közül 1 kapott ezüstérmet, 7 brozérmet, 1 meg-
dicsértetett. Jól jegyzi meg az olasz lap, melyből ezeket 
kivettük, hogy a szegény olasz papságot épen azon eszten-
dőkben fosztották meg birtokaitól és sokat közülök nyo-
morteljes állapotba taszított az olasz kormány ; ők pedig a 
szegények magukat feláldozták a szerencsétlen olasz népért 
annyira, hogy már a forradalmár olasz kormány sem merte 
őket mellőzni a kitüntetéseknél. 

— Ugyaninnen tudjuk, hogy az azon időben magukat 
a betegek ápolására egészen feláldozott irgalmas szüzek 
közül 1 kapott ezüst-, 33 bronzérmet és 30 megdicsértetett. 

— A „L'unitá cattolica" a Napoleon nevet a sz. Írás-
ban előforduló Apollyon névvel hozza összeköttetésbe, mely 
Apollyonról mondatik : latine habens nomen exterminant 
Nomen et omen. 

— A szerencsétlenemlékü Passaglianak egykori 
társa Marasco Giuseppe visszavonta minden a szentszék 
ellen írásban vagy tettleg elkövetett hibáit, a szentatyától 
bocsánatot kért s neki engedelmességet fogadott Lecceben 
1869. julius 2-án. 

— Az „Ost-See-Ztg"nak irják Varsóból : a samogitiai 
püspök, ft. Wolonczewski, ki már 1866-ban Kownoba volt 
internálva, most legújabban az orosz kormány rendeletére 
Oroszország belsejébe hurczoltatott. Okául ezen deportálta-
tásnak azt ad ják , hogy a vád alá helyezett augustowi püs-
pök, Lubienski iratai között Wolonczewski egy levelére 
akadtak. Meddig fog még Europa szemeláttára zsarnokos-
kodni a jeges coloss ? 

— Varsóból ir ják, hogy az orosz kormány már nem-
csak a lengyel főiskolát, hanem a német iskolákat is bezá-
rat ja s átoroszositja. Hogy a katholicismus s lengyel nem-
zetiség elnyomását Európa tűri, ezt látjuk ; de mit fog majd 
mondani a német elem, ha még az ö iskoláit is elnyomja ? 

— A volt franczia közoktatási miniszterre, Duruy 
Victorra a ,l'Univers' következő epitáfiumot közöl : Dirutus 
eccejacet qui diruit omnia Victor — Victus et aeternum 
simius, iste dolet — Cujus dum Gallis duraret dira porestas 
— Durai t et duro languida musa jugo — Ergo aninios 
revocent virgo puer, atque magistri — Perpetuo Victor Du 
ruit esse gelu ! 

A ,Times' irja, miszerint nem r é g e n e g y gépet találtak 
fel, mely által az éretlen fü vagy gabna 8—10 perez alatt 
megszárittatik, mintha a napon száradt volna meg. 

— Badenból ir ják az Augsb. Post ztgnak : Mennyire 
megy már a pártszenvedély és a katholika egyház elleni 
fanatismus, arról mindenisi meggyőződhetik, ki a mi lap-
ja inkat figyelemmel kiséri. Legtöbbre viszi collegái között 
a Tauber, mely csak e napokban irta : Az ultramontán pap-
ságot — Pfaffen — minden áron izolálni kell s minden te-
kintélytől megfosztani, kerüljön bár mibe. íme, igy ir egy 
baden-nagyherczegségi hivatalos lap.— De azon irmodor se 
rosz, melyet a katholika papság irányában a bajor „Frk . 
Cur." 195-ik számában használ: Egy pap — Pfaff — elég 
egy országban ; de ezt is bo kell zárni s csak akkor kieresz-
teni, mikor hivatalos ténykedését kell végeznie. Valóban 
épületes irmodor. Mi még ennyire nem vagyunk, de nagyon 
közel hozzá. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldnnasor sarkán. 9. sz. 
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II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A vallásszabadság és forradalom. — 
A linczi püspök körlevele. — Egyházi tudósítás. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A vallásszabadság és forradalom. 
Az 1789-iki elvek megtermették Francziaor-

szágban gyümölcseiket. Jézus Krisztus, az isteni 
Megváltó, az oltárról letaszíttatott s helyébe az ész-
istennő egy nyomorult személy képében az oltárra 
helyeztetett; ennek tiszteletére ünnep- s nyugnapok 
szenteltettek, a katholicismus előtt bezárt templomok 
ajtai ismét megnyiltak, hogy a felséges nép az ész 
istennőjének tiszteletét, hódolatát bemutathassa. 

Az ember megborzad ezen eszelősség olvastára 
s mégis nem tagadhatjuk, hogy mindebben volt 
logikai következetesség, mely komoly elmélkedé-
désünket teljes mértékben megérdemli. 

Egyfelől itt van az örök ész, a logos, mely 
Jézus Krisztusban megtestesült s az emberi szenve-
délyek által, melyeknek legyőzésére jelent meg a 
földön, keresztre feszíttetett; másfelől az emberi ész 
előtüntetve egy nyomorult személy képében, melyet 
a felkorbácsolt emberi szenvedélyek az oltárra 
emeltek. 

íme a két istenség, mely körül sorakozik most 
is az emberiség. 

Mindaddig, mig Jézus Krisztus a földön meg 
nem jelent, lehetett s volt alkalom az emberi észt, 
mely sok kitűnő bölcsben s ezeknek, bár nem minden 
hibától ment tanitásaiban nyert kifejezést, némileg 
isteníteni ; napjainkban azonban, midőn Jézus már 
megjelent, midőn az isteni ész teljes fényében mutatta 
be magát az emberiségnek s megszégyenítette az 
emberi ész tévedéseit s ezáltal ennek elégtelenségét 
napnál fényesebben bebizonyította, nincs mentség 
azok számára, kik szemeiket az igaz világosság előtt 
behunyva, lidérczfény után kapkodnak ; ellökve az 
isteni ész tanitását, az ingadozó emberi ész szülemé-
nyeit tűzik ki követésük tárgyául. 

A krisztuselőttieknek tehát van mentségük; a 

mostaniak ilyenre nem számithatnak s azért a régi 
pogányok többre becsülendők a korunkbeli megke-
resztelt pogányoknál és ezek sokkal gonoszabbak 
azoknál. 

Maga Francziaország is megborzadt végre saját 
eszelőssége miatt s hogy az istentelenségből s ezzel 
karöltve járó társadalmi fejetlenségből meneküljön, 
első Napoleont szivesen elfogadta a legkiterjedtebb 
ahsolutismussal, csakhogy a katholicismus s vele a 
társadalmi rend ismét visszaállíttassék. A szentszékkel 
kötött concordátum az egész világ előtt nyiltan be-
vallotta, hogy a katholicismus, melyért annyi pap, 
nemes és közrendű a rémuralom idejében vérét on-
totta, még mindig az ország lakói legnagyobb részé-
nek vallása. 

^ A mily átalános volt a katholicismusnak kita-
gadása : oly átalános volt ismét annak befogadása. 

A szentszék az u j kormánynak tett engedmé-
nyekben a lehetőség legvégső határáig ment s a 
katholikus isteni tisztelet helyreállitásaérti elismerés 
fejében megengedte a kormánynak, hogy a püspöki 
székek betöltésénél ő terjeszszen elő a szentszéknek 
egyéneket. Beleegyezett az egyházmegyék uj fel-
osztásába, az ünnepek kevesbítésébe; belenyugodott 
az egyházbirtok lefoglalásába s a papságnak az állam 
általi eltartásába. 

Ne higye senki, hogy mindebbe az egyház csak 
amúgy könnyeden belenyugodott. Nagy áldozat 
volt ez részéről. De a forradalmi elveket ismerve, 
hogy velük az államban megférhessen, hozta ezen 
nagy áldozatokat. 

S ha az állam mindezen neki tett engedmé-
nyeket őszintén, minden utógondolat nélkül fo-
gadta volna el s ezek alapján iparkodott volna az 
egyházzal karöltve haladni : akkor az egyházon 
ejtett sebek talán behegedtek, az egyház szabadsága 
ismét helyreállt volna s az egyház erényei s intéz-
ményei által lassankint ismét visszanyerte volna 
befolyását az állampolgárokra s lehetett volna a 
polgárokra nézve, minek isteni rendelet szerint 
lennie kell, sal terrae, lumen mundi. 
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A forradalom azonban nem igy gondolkodott. 
Saját diadalaitól megrémülve visszavonult, de 

terveit a jövó're nézve fel nem adta. 
S bogy a tér, melyen tovább működhessék, szá-

mára megmaradjon, sikerült neki a császárban az 
egyház iránt a bizalmatlanságot felkelteni s ennek 
folytán a concordátummal majdnem egyidejűleg 
kezdődött az egyház elleni küzdelem. 

Ó, a forradalom, nern,tagadja meg elveit s nem 
engedi magát engedményekkel, legyenek azok bár 
a legkiterjedtebbek s legőszintébben nyújtottak, meg-
kérlelni ; visszavonul ő egyidőre a cselekvés szín-
padáról ; de csakis a színpadról ; alattomban azonban 
folyton s annál kérlelhetienebbül dolgozik az egyház 
sirján. 

íme, itt Francziaország példája. 
A concordátum megkötését követte az úgyne-

vezett organikus artikulusoknak kihirdetése, melyek 
által az egyházzal kötött béke először szegetett meg 
s a régi ellenségeskedés uj tápot nyert. 

Mik voltak ezen organikus czikkek, melyeket a 
forradalmi állam intézett az egyház ellen, egyebek, 
mint az egyház szabadságának isméti korlátozása? 

Az organikus czikkek alapján nem volt szabad 
a szentszéktől eredett bullákat, brévéket, ap»toli 
iratokat kihirdetni, csak az államhatalom engedélye 
után. 

Semmi rendeletet, még valamely átalános zsi-
natét, sem szabad kihirdetni, egyháznemzeti vagy 
egyházmegyei zsinatot tartani, csak az államhatalom 
egyenes beleegyezése folytán. 

Az állam maga számára foglalta le a jogot a 
pápa s püspökök hivatali működését ellenőrizni s a 
hatalommali visszaélés esetében, mely esetet az állam 
bármikor feltalálhatja, az állam itél az egyház 
ügyeiben , a püspököket eltávolitja, rendeleteiket 
megsemmisíti. 

Minden egyházi intézmény a káptalanok s pap-
növeldék kivételével, tehát minden szerzetes rend, 
melyekről a concordátum nagybölcsen hallgatott, 
elnyomatott s megtiltatott. A püspökök csak az ál-
lamhatalom engedélyének kinyerése után távozhat-
tak megyéikből. Nem volt szabad őket más czimmel 
illetni, mint polgártárs s igen ritkán, igen kivételes 
esetben használtatott egy püspök czimezésében az 
úr szó. 

A papi ruhának viselete megtiltatott; a papságra 
felszentelendőknek számát önkényüleg az állam ha-
tározta meg. 

Senkinek sem volt szabad a papnöveldékben 

vagy egyebütt theologiát tanítani, hacsak az 1682-i 
gallikán declaratiot, melyet az egyház kárhoztatott 
s maga 14-ik Lajos király is elvetett, előbb alá 
nem irta. 

A concordátum által meghatározott dijaztatása 
a papságnak nem mint kárpótlás nyújtatott az el-
vett birtokokért, hanem mint állami évi fizetés, mely 
által az egyház szolgája függetlenségét elvesztve az 
államtól lett függővé. Nem volt szabad ezenfelül 
ingatlan birtokot szerezni vagy megtartani. 

Végre, hogy ezen gyönyörű szabadságot bizto-
sító czikkelyek életbe léptettessenek, a büntető tör-
vénykönyv hozatott alkalmazásba azok ellen, kik 
ezen czikkelyek ellen minden fenyegetés daczára, 
szólni vagy kikelni mernének. 

íme a forradalom s forradalmi elveken nyugvó 
állam által nyújtott vallásszabadság ! 

I. Napoleon visszaállította a katholicismust, visz-
szaállította az isteni tiszteletet, concordátumot kötött 
a két hatalom közti barátságos együttélésnek kör-
vonalozása tekintetéből. 

De volt-e azért a katholicismus számára vallás-
szabadság Francziaországban? 

ítélje meg mindenki az előbbeniek nyomán, 
maga. 

A katholicismus gyanusíttatott, kancsal szem-
mel tekintették működését, mint valamely vetély-
társat kémekkel fogták körül, concordátumot kötöt-
tek vele, mely nem az egyház biztosítására szolgált, 
hanem arra, hogy vele békókba verjék, úgy értel-
mezve ezen kölcsönös szerződést, mint az államnak 
tetszett, megszegve ott, hol nem tetszett. 

Tout comme chez nous. 
A katholicismust elfogadták, mint eszközt a 

nép fékentartására ; a hol e czélt más módokkal is 
el lehetett érni, ott a katholicismus félrelöketett. 

Megállapodás azonban még itt sem volt. 
A forradalomnak nem czélja a katholicismust 

békés kifejlődésben hagyni; czélja legfölebb felhasz-
nálni s azután elfojtani. 

Igy tett Napoleon, a forradalom szülötte is. 
Miután a szerzetes rendeket elnyomta, az egy-

ház birtokait Német- s Olaszországban lefoglalta, 
kinyújtotta kezét a pápa ellen, azt elfogatta, világi 
birtokától megfosztotta. Csendőrök vitték VII. Piust 
Savonába, azután Fontainebleauba, hol fogva tarta-
tott. Mindenesetre a vallásszabadság nagyobb dicső-
ségére. 

Fontainebleauban nemcsak azt követelték tőle, 
hogy világi birtokairól mondjon le, hanem hogy is-
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merje el az organikus czikkeket s mondjon le a püs-
pökök egyházjogi kinevezéséről vagyis szűnjék meg 
az egyház feje lenni. 

Még csak ez volt hátra. Akkor azután teljes 
lesz a vallásszabadság, ha nem lesz többé pápa, nem 
lesznek a pápával, az egyház fejével közösségben 
élő püspökök s lesz egy sereg államzsoldban álló 
papság. 

íme a forradalom által nyújtott vallásszabadság. 
Cselka Nándor. 

A linzi püspök körlevele, mely miatt börtönre Ítéltetett. 

(Folytatás.) 

Térjünk át a második kérdésre : m i t k e l l a k a t h o -
l i k u s o k n a k e t ö r v é n y e k r ő l t a r t a n i o k és m i n t 
k e l l c s e l e k e d n i ü k ? 

Mindenekelőtt kedves hiveim ! emlékeztetlek bennete-
ket azon a kereszténységben kimondott alapigazságra, hogy 
Isten rendelése szerint két főhatalom vagyon a földön : egyik 
a lelki ügyekre nézve és ez az egyház, a másik a világi 
ügyekre nézve és ez az állam. Ez a két hatalom egymástól 
független, de Isten szándéka szerint barátságosan kell egy-
mást támogatniok. Ki az Istentől elrendelt világrend e két 
főtanát nem tudja vagy el nem ismeri, azzal oly kérdésben, 
mint a jelenlevő, nem is lehet szólni. 

Ezt előrebocsátva, kedves hiveim, néhány alapelvet 
adok elétek, melyek szerint e törvényekre nézve gondolkod" 
notok és cselekednetek kell. 

Az első alapelv következő : A c o n c o r d a t u m I s t e n 
é s a l é l e k i s m e r e t e l ő t t m i n d e n r é s z é b e n t e l j e s 
é r v é n y b e n m a r a d . A concordatum kétoldalú kötelező 
szerződés, ilyent pedig a szerződő felek egyike fel nem 
bonthat. Az igéret kötelezettséggel jár . „Szerződésen és a 
tulajdonon alapszik a társadalom" mondák tavai a püspökök 
ő felségéhez intézett feliratukban. Magában a concordatum-
ban megalapíttatott, hogy, ha nehézségek fordulnának elő, 
ö szentsége és a császári felség az ügy barátságos elintézé-
sére összeköttetésbe fogják magukat tenni. Azért senki se 
csudálkozzék, hogy ő szentsége f. év junius 22. tartott allo-
cutiojában ezen törvények ellen, a mennyiben a vele kötött 
egyezménybe, tehát a concordatumba ütköznek, ünnepélye-
sen tiltakozott. É s ha igaz, hogy ezen törvények az államj 
alaptörvények szükséges eredményei, a felett sem csudál-
kozhatik senki,hogy a szentatya az államalaptörvények illető 
határozatai ellen is tiltakozott; hiszen a fát gyümölcséről 
ismerhetni meg ; csak azon csudálkozhatunk, hogy az ilyen 
tiltakozásban hogyan láthatja valaki Ausztria állami önál-
lóságának megtámadását. 

Nevezetes, hogy mily okokkal akar ják a concordatum 
megszegését indokolni ; az állami alaptörvényekre hivat-
koznak, melyeknek amazok következményei ; de hiszen az 
állami alaptörvényük nem az égből estek le, hanem emberi 
mű, melyet mint minden más emberi müvet a legfőbb szabály, 
t. i. Isten törvénye szerint kell megitélni; — az alkotmány-
nak Ausztriában bekövetkezett módosítására hivatkoznak; 

de a császár azokra, kiket a törvényhozásra meghivott, nem 
ruházhatott más hatalmat, mint a minővel maga birt ; — 
hivatkoznak az állam függetlenségére ; de ez a függetlenség 
sehol és semmiben sem feltétlen, különösen míg az állam 
erkölcsi intézmény akar maradni, nem állhat felette az 
erkölcsi törvénynek, tehát a szerződéssel járó kötelezettség 
felett sem. Mindazon okok, melyeket a concordatum meg-
szegésének igazolására felhozni szokás, valóban csak azt 
bizonyítják, hogy e megszegést nem lehet igazolni ; mindama 
beszédek megett tulajdonkép az a gondolat rejlik : hogy az 
egyháznak átalán nincsen semmi joga, még létezni sincs 
joga, csak hogy ezt ily nyiltan még sem merik kimondani. 

Második alapelv : A z i s t e n i i g a z s á g o k é s t ö r -
v é n y e k k i v é t e l n é l k ü l t e l j e s é r v é n y b e n ma-
r a d n a k . „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múl-
nak," mondá az úr. Az úr szavai pedig isteni szavak. A 
mily kevéssé veszti el az egyszeregy érvényét a számolástan 
vagy más tudományok előhaladása által, szintoly kevéssé 
lehetséges, hogy a kinyilatkoztatás régi igazságait és tör-
vényeit az emberiség bármily előhaladása hatályon kivül 
helyezze. Minden emberi törvény b e l s ő szentesitését csak 
az által nyeri, hogy az az isteni akarat kifejezése ; ilyen-
nek pedig el kell ismerni addig, míg az az isteni akarattal 
nem áll ellenmondásban ; de a hol ily ellenmondás van, ott. 
nélkülözi a kötelező erőt s akkor azon apostoli szabály jő 
alkalmazásba, hogy „inkább Istennek kell engedelmes-
kedni, mint az embernek." Azért mondja a káté is, hogy 
a gyermekek tartoznak a szülőknek mindenben engedelmes-
kedni, a mi Isten parancsával nem ellenkezik s az alattva-
lóknak az elöljáróság iránti kötelességeit párvonalba állítja 
a gyermekek kötelességeivel szülőik iránt. Hiszen minden 
hatóság Isten kegyelméből az. 

Az isteni igazságok, illetőleg törvények, melyek itt 
tekintetbejönnek, következők : 1) a házasság szentség; 2) 
az egyház állíthatott elválasztó házassági akadályokat; 3) 
a házassági pörök, (a mennyiben a házasság érvényességére 
és a házassági életközösségre vonatkoznak) az egyház Íté-
lőszéke elé tartoznak ; ezen igazságokat az egyház a tridenti 
zsinatban (Sess. 24.) hitigazságoknak nyilatkoztatta ki és 
azért el nem fognak múlni ; 4) a kath. egyház egyedül üd-
vözitő ; oly biztosan az, valamint a kath. egyház Krisztus 
Jézus igaz egyháza és önmagát adná fel, ha ezt magáról ki 
ki nem mondaná. „Csak egy igaz egyház van, melyen kivül 
nem lehet üdvösséget remélni," mondja a káté összhangzás-
ban a szent Írással, szentatyákkal és az észszel ; a ki saját 
bűne által van az egyházon kivül, az üdvösséget nem re-
mélhet. Ezen tanokból kiviláglik, hogy a házasság lényege 
szerint nem „világi dolog," hogy a házasság érvénytelen, ha 
az egyház|általfelállitott valamely elvásztó házassági akadály 
mellett köttetett; hogy a keresztény katholikus, ha azt hiszi, 
hogy szerencsétlenségre az életközösséget hitestársával meg 
kell szüntetnie, nem elégedhetik meg azzal, ha őt hitestár-
sától, asztaltól és ágytól, a v i l á g i biróság feloldja, hanem 
ily Ítéletet egyszersmind az e g y h á z i törvényhatóságtól is 
ki kell eszközölnie, melynek tevékenysége meg nem szűnik ; 
hogy a jegyesek súlyosan vétkeznek, ha vegyes házasságra 
lépnek a nélkül, hogy elegendő biztosítékuk lenne arra nézve 
hogy házasságból születendő gyermekeik katholikus módon 
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neveltetnek és hogy átalán mindenki örök üdvösségét kocz-
k á r a teszi, ha az egyházat vagy maga odahagyja vagy 
másoknak okot nyú j t , hogy azt e lhagyják vagy abba be nem 
lépnek. 

Elég g y a k r a n hallani, hogy a concordatum előtt a 
pápa és püspökök elismerték, hogy házassági ügyekben a 
törvényhozás és bíráskodás jogát kizárólagosan az állam 
gyakorolja. Ennek épen az ellenkezője igaz : a pápa és püs-
pökök nem ismerték el és kivált kezdetben, midőn József 
császár a házassági ügyekben szerencsétlen új í tásokat hozott 
be, melyek azelőtt Ausztr iában, mióta csak Ausztr ia létezik, 
mindig az egyház említett rendelvényei szerint kezeltettek» 
valamint József császár alat t is és azóta a birodalom kele t i 
felében ezen rendelvények szerint kezeltettek, — soknemü 
és komoly előterjesztéseket tettek, tette ezt nevezetesen bécsi 
egyháztar tományunk akkor i érseke Migazzibibornok, bécsi 
érsek. Különösen az apostoli szentszék, mint a világban az 
egyházi rend főőre folyvást sürgette Ausztr iában az egy-
házellenes házassági törvény félretételét; ha az utóbbi évti-
zedekben a püspökök nem oly gyakran és nem oly nyil tan 
emelték fel ellene szavukat, ezt részben más okokból, neve-
zetesen abból magyarázhatni , mert a közel jövőben a vallás-
nak átalán, különösen pedig a házasság terén a vallási rend-
nek concordatum u t ján való helyreállítását remélték ; ily 
concordatum kidolgozásához már félszázad előtt fog tak ; 
különben pedig jó katholikus fejedelmeink alatt a gyakor la t 
sokkal egyháziasabb volt, mint a törvény betűje ; — ezen 
észrevétel már József császár idejére is a lkalmazható. 

H a r m a d i k alapelv : A z e g y h á z n a k a z o n t a n a i 
i s , m e l y e k s z o r o s a n n e m h i t c z i k k e 1 y e k é s 
a z e g y h á z t ö r v é n y e i , t e l j e s e n é r v é n y b e n 
m a r a d n a k . 

Vannak vallásigazságok, melyeket az egyház minde-
nüt t tan í t ta t , ha nem is ál l í t ta t tak fel, legalább e d d i g , hit-
czikkelyeknek. A keresztény az egyház ellen legalább is 
nagy vakmerőséget és tiszteletlenséget tanúsí tana, ha ilyen 
igazságokat elvetne. — Az egyháznak van hatalma törvé-
nyeket hozni s e hatalmát szerzőjétől, Krisztus Jézustól 
nyerte. „A mit megköttök e földön, meg lesz kötve mennyek-
ben is," mondá az úr. Ezen igazságokat és törvényeket a 
világi hatalom semmiféle intézkedése sem szüntetheti meg. 

I ly természetű igazságok közé tar tozik azon tétel, hogy 
a keresztények házasságában a szerződést és szentséget nem 
lehet egymástól elválasztani. A keresztények által kötött 
házassági szerződés egyszersmind szentség ; a hol házassági 
szentség nincs, ott érvényes házassági szerződés sincs. Mint 
a ká té tani t ja , a házasság szentség, nem pedig a házasságnál 
van szentség. Szentséges a tyánk I X . Pius , ezen emiitett té-
telt 1852. September 19-én Victor Emmánuel királyhoz inté-
zett levelében határozottan az egyház taní tásának mondja. 
Ebből következik, hogy nem mondhatni, miszerint az állam 
intézkedik a házassági szerződés, — az egyház pedig a há-
zassági szentség i r án t ; következik továbbá, hogy épen nem 
engedhető meg, miszerint a világilag érvényes szerződés a 
házasság anyagául elfogadtassák. 

Az idevágó törvények közé mindenekelőtt számítandó 
a tr identi zsinat azon határozata, melyen az úgynevezett 
lopva-menyegzés házassági akadálya alapszik. A zsinat (24. 

ülés) megalapította, hogy a házasság érvénytelen, ha nem a 
plébános előtt vagy a plébános beleegyezésével más áldozár 
és legalább két tanú előtt köttet ik. Ezen törvénynek a zsinat 
rendelése szerint kihirdetése u tán 30 napra minden plébá-
niában hatályba kell vala lépnie. A hol tehát, mint a mi tar-
tományainkban, a zsinat kihirdet te te t t , érvénytelen a katho-
likusok házassága, ha nem köttetett a jegyesek egyikének 
plébánosa előtt. Birodalmunk csak azon részeiben, melyek 
számára a szentszék az 1842. april 30-ki utasitást bocsátotta 
ki, t . i. Magyarországban, nem képez házassági akadá ly t 
az, ha a katholikus és nemkatholikus keresztények közti 
házasságoknál a plébános nincsen jelen. A lopvamenyegzés 
ezen egyházi akadályát semmiféle világi törvény nem szün-
tetheti meg. Ez okból a püspökök mult évi sept. 28-án ő 
felségéhez intézett feliratukban nyil tan kimondották : „A 
katholikusok házassága, ahol a tridenti zsinat kihirdettetett , 
érvénytelen, ha nem köttetett a jegyesek egyikének plébánosa 
és két tanú előtt." 

Ebből következik, hogy az úgynevezett polgári házas-
ság már a lopvamenyegzés akadálya miatt is, mert t . i. nem 
a plébános előtt köttetett , érvénytelen, tehát nem házasság, 
hanem tisztán ágyasság (vad-házasság), tehát teljesen er-
kölcstelen viszony és mint a szentatya említett szózatában 
emliti, elvetendő. Az ily ágyasság annál elvetendőbb, mert 
a házasság tiszteletre méltó nevét bitorolni vakm erősködik. 

Azér t hivő keresztény polgári házasságra ne lépjen ! 
— Mennyire véreznék szivem, ha valaki a gondjaimra bi-
zott hivek közül ily borzasztó lépést tenne ! — Bizton remé-
lem, hogy ezt senki sem fogja tenni. 

A polgári házasság, mely a legdühösebb franczia for-
radalom találmánya, oly valami undok és a benne élők any-
nyira nyilvános bűnösök, hogy ellene, ha előfordulna, egy-
házi büntetésekkel kellene fellépni. 

Az egyház mindig és mindenütt ugy itélt a polgári 
házasságról. Ha elleneink azt áll í t ják, hogy Francz iaor -
szágban azt az egyház nem kárhozta t ja , ez merőben hamis 
állítás. A többi közt azon káté , melyet a párisi megye szá-
mára a mostani párisi érsek kiadott, azon kérdésre, hogy 
mit kell tar tani azokról, k i k csupán polgárilag vannak meg-
esketve, (tehát polgári házasságban élnek) ezt m o n d j a : 
„Azok szövetsége, k ik csak polgárilag vannak megesketve, 
nem érvényes Isten előtt, mert nem köttetett meg az egyház 
törvényei szerint s az igy összekötöttek súlyos bűn állapo-
tában élnek." Hasonló módon fejezik k i maguka t a többi 
franczia püspökségek kátéi . Az igaz franczia kathol ikusok 
soha sem lépnek oly szövetségre, mely az egyházi eske-
tést nélkülözi s azt, miszerint ott törvény szerint a világi 
hatóság előtt nyilatkozatot kell adni, hogy házasságot aka r -
nak kötni, még nem tekintik a házasság megkötésének, ha-
nem a valódi házasságra vonatkozólag közömbös szertar tás-
nak , mely u tán azonnal az egyházi valódi esketést veszik 
igénybe, míg nálunk a május 25-ki törvények által engedé-
lyezett polgári házasság oly szövetség, melytől az egyházi 
esketés megtagadtat ik , tehát már fogalmában egyházellenes 
szövetség. 

Azon egyházi törvényekhez, melyek itt tekintetbe jön-
nek, az is tar tozik, melynek erejénél fogva a ka th . temető 
feletti intézkedés joga az egyházat illeti. Hiszen a temető 
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szenteltelt hely az egyház hivői testeinek befogadására, k ik 
itt feltámadásukat vár ják . Azért csak az egyházat illeti 
meghatározni azt, ki által, kit lehet oda temetni. A temető-
hely iránti azon intézkedések, melyek egészségi viszonyokra 
és épitési szabályzatokra vonatkoznak, kétségtelenül az 
államot illetik. — Egyébiránt az egyház, nevezetesen a bécs1 

egyháztartomány, maga gondoskodott, hogy másvallásuak 
temetését illetőleg az emberiség parancsai szem előtt tar-
tassanak. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
AFRIKA. M i s s i ó i t u d ó s í t á s . (Vége.) I I I . A rém-

séges forradalom gyorsan fejlődött. Francziaország, mely 
jóidéig a gonosz bölcselkedés méregpoharából szörpölt, el-
veszté fejét és mintegy megittasodva tántorgott. A trónt 
feldöntvén, lerombolta az oltárt is, annak papjait kínozván, 
száműzvén, nyaktilózván, a szentélyeket pedig elpusztítván 
„dispersi sunt lapides sanctuarii." 

A gyarmat, kedves testvérek, mindenkor vetélkedett 
az anyaországgal hazaszeretetben s nemzeti érzületben. 
Követelheti-e azt tévelyeiben és hithagyásában is ? Ellen-
kezőleg ; mialatt Francziaország templomait rombolá, a 
sziget u jaka t épitett. Ekkor emelkedtek ugyanis St.-Joseph, 
Ste-Rose és St.-Leu templomai s az 1792. évi felirat, me-
lyet ez utóbbi homlokzatán visel, minden beszédnél éke-
sebben szól. 

Mialatt Francziaország papjait törvényen kivül he-
lyezé, Bourbon az övéit a legfőbb polgári hivatalokra emelé 
s bizalmával tetézé. St.-Leu okmánytárában olvassuk, hogy 
1793-ik augustus 29-én Vivenot polgár, St.-Leu plébánosa, 
29 szavazattal 7 ellenében a képviselet elnökévé választatott 
s utóbb egyhangúlag kincstárnokká, nem tudván a község 
jobban gondoskodni vagyonáról, mint ha azt lelkésze kezére 
bizza. Vivenot elfogadta a tisztséget azon kijelentéssel, hogy 
egyedül a község iránti szeretete az, mely őt e tisztségek 
elvállalására inditja. — Nem fogott tehát itt az anyaország 
ragálya s valahányszor ünnepélyes alkalom fordult elő, 
mindannyiszor lelkesen vettek részt a lakók az isteni szol-
gálaton, melyet Vivenot megtartani soha el nem mulasztott. 

Sem a pártok izgatásai, sem a forradalom zavara, sem 
a háború zaja nem akasztották meg.a templomépítés müvét 
s midőn a mult század végén megszentségtelenített szent-
egyházak Francziaországban csak lassan-lassan adat tak 
vissza rendeltetésüknek s a hivek mintegy félve kezdettek 
azokban újra gyülekezni : St.-Leuben az Ur háza ép ekkor 
készült el s az egész község örömben úszott és házait éke-
síté a templomszentelési ünnepély alkalmára. 

Egyébiránt , kedves testvérek, a st.-leui lelkész nem 
volt az egyedüli, ki e szomorú időkben a népesség tisztelete, 
bizalma s szeretete jeleivel dicsekedhetett ; a gyarmati ta-
nács felállíttatása óta nyolcz közül öt folyvást tanácstag 
volt s hogy mindannyian annak tagjaivá nem lettek, csak 
azért tör tént , mert nem lehete az összes lelkészeket hivata-
laiktól elvonni. Nem világos jele-e ez annak, hogy a nép 
teljes rokonszenvvel viseltetett pásztorai iránt ? 

Mindamellett a gyarmat második képviselőtestületé-
ben , melyet törvényhozó testületnek nevezhetünk, már 
csak három áldozár foglalt helyet. Nem mintha mindany-
nyian meg nem választathattak volna, hanem mert a sziget 
értelmes és lelkes férfiakban eléggé bővelkedvén, a lelké-
szek úgy hitték, hogy hasznosabb dolgot tesznek, ha lel-
készi teendőikre és a parlamenti beszédeknél sokkal ma-
gasztosabb szónoklatokra központosítják erejüket. Talán 
francziaországi elöljáróiktól utasítást is vettek, hogy tartsák 
magukat távol oly tértől, mely mindinkább veszélyessé 
kezde válni. 

Azonban, Bourbon sziget dicséretére legyen mondva, 
hogy ez volt az egyedüli franczia terület, melyen a forrada-
lom ideje alatt a kath. istentisztelet perczig sem szünetelt s 
hogy az általa behozott u j időfelosztás s a tizedes időszá-
mítás daczára a vasár- és ünnepnapok itt folyvást megtar-
tat tak ; valaminthogy XII I . Lajos fogadalmi ünnepe és az 
Ur napja is a szokott pompával s a nép tömeges részvéte 
mellett a polgári és katonai hatóságokkal élükön ünne-
peltettek. 

A gyarmati ülések megnyitásakor az egész testület 
mindenkor megjelent ünnepélyes Veni-Sancte-n, melyen a 
képviselő testület egyik papi tagja szent beszédet tartott. 
Pünkösd napján úgy, miként eddig, a hatóságok soha sem 
mulasztották el a gyarmat nevében felajánlani a szentelt 
kenyeret. — A VII . év 21. praeriálja jegyzőkönyvében a 
következő határozatok olvashatók : „Tekintettel arra, hogy 
a kath. cultus iránti tisztelet e gyarmaton meg nem szűnt, 
úgymint melyet a lakosság átalán követ s mely ennélfogva 
folyvást a nép erkölcsössége és vallásossága legkedvesebb 
zálogául tekintetik : a gyűlés elhatározta, 1) hogy VI. Pius 
pápáért messidor 12-én az egész gyarmat nevében ünne-
pélyes halottas mise fog tartatni St.-Dénis templomában; 
2) hogy erről az összes községek értesíttetvén, a polgári és 
katonai hatóságok, valamint a nép küldöttei is a megjele-
nésre felhívassanak." — De a halottas isteni tisztelet nem-
csak itt, hanem a gyarmat valamennyi plébániatemplomá-
ban megtartatott s a creolok kivétel nélkül tömegesen se-
reglettek egybe imádkozni a bátor és halhatatlan Pius lelki 
nyugalmáért. 

De, kedves testvérek, mindezek daczára a gyarmat 
mégis halálos döfést kapott. A forradalmi vész, valamint az 
összes házakat, ugy St.-Lazare intézetét is elsodorván, a 
gyarmat nem kaphatott többé segélyt anyaházából s az 
itteni a tyák lassankint kihalván, midőn 1814-ben Franczia-
ország e sziget kormányát ismét átvette, már csupán csak 
6 elaggott, elgyengült és a missiói teendők teljesítésére kép-
telen atya volt életben. A gyarmati lakosság mily fájda-
lommal szemlélte lelkészei lassú kihaltát , el sem is mond-
hatni. 

Bouvet, Bourbon kormányzójává történt kineveztetése 
után, legott azon kérelemmel fordult a rheimsi érsekhez s 
Francziaország nagyalamizsnásához, hogy tőle egy csapat 
áldozárt nyerjen a sziget számára. Hanon atya ekkor St.-
Lazar főnöke, kinek főt. Talleyrand-Périgord Bouvetnek 
kérelmét tudomásul adta, azt feleié, hogy örömmel segítene 
fel egy missiót, melyet paulai sz. Vincze maga alapított, de 
hogy evégre szükséges, miszerint a lazarista congregátio 



országos engedély alapján visszaállíttassák, hogy ekkint 
noviciatus nyittathassák s az elődökhöz méltó egyének ne-
veltethessenek. 

De a gyarmat nem várakozhatott. A tengerészeti mi-
niszter tehát az imént visszaállított Szentlélek congregátio-
jához fordult s innét kért egyéneket. A lelkészek szaporí-
tása eleinte nagyon nehezen ment ugyan ; de azok buzgó-
sága kipótolta a számhiányt. Ennek bebizonyítására elég 
felemlítenem Delmotte atyát, a hitvallót, ki nyirkos búv-
helyén, hol az üldözés miatt sok ideig lappangott, hallérzé-
két veszté ; Pastre atyát, kinek Albi, ezidőszerinti érseke, 
irta meg élettörténetét; Minőt atyát, kinek áldott neve 
St.-Andréban még most is szájról szájra j á r ; Cottineau de 
Kerloguen atyát, a lyceum igazgatóját ; Guignéet, kinek 
ide küldetése oly nehézségekkel j á r t s ki e szigetnek oly 
nagy lelki épülésére szolgált ; Waruet a tyá t , több jeles 
munkának hirneves szerzöjé ; De Solages atyát, ki az ekkor 
Maskaréntől függött Madagaskar szigetén vértanúhalált 
szenvedett; Dalmont és Monnet atyákat, k ik e sziget első 
püspökei voltak és oly sok egyebeket, kik fáradhatlan buz-
galmuk és hiterősségük által e szigeten oly áldásosán mű-
ködtek és működnek. Ezen apostoli férfiakra, kik jobb idők 
beálltáig e sziget lakói hitét éleszteni vállalkoztak, nem 
illenek-e a szent irás szavai : Ilii viri misericordiae sunt, 
quorum pietates non defuerunt. Cum semine eorum perma-
nent bona"? 

Az utolsó lánczszemet, mely a mult időket az ujakkal 
vagyis a gyarmati püspöki székkel összeköti, Poncelet atya 
apostoli főnöksége képezi. 0 alatta tetemesen gyarapodott 
az evangeliumi munkások, a keresztény iskolatestvérek, — 
a sz. József-nénikék által gondozott templomok és iskolák 
száma. 0 alatta telepedtek ide a Szentlélek congregátiojá-
nak atyái, a Mária szent szive és loyolai sz. Ignácz fiai, az 
egyetemes egyháznak mindannyi kipróbált derék vitézei, 
k ik az Isten dicsősége, a lelkek üdve s a nevelés ügye fá-
radságos munkájában ma is vállvetve működnek a világi 
papsággal s vele együtt kitartóan viselik a nap terhét 
és hevét. 

A hazai kormány pedig nemhogy akadályt gördítene 
ezen üdvös mozgalom elé, hanem azt inkább ápolja, támo-
gatja, elősegíti. Mindenki tudja, szeretett testvérek, hogy 
az anyaország ezen összemüködő befolyásának köszönhető, 
miszerint lassan ugyan és csendesen, de biztosan s minden 
rázkódás és vérontás nélkül készíttethetett el s vitethetett 
keresztül itt az áldott emancipátiónak müve is. 

IV. íme ilyen a mi multunk, kedves testvérek, mely 
miatt bizonyára nincs okunk pirulni. 

Minekünk pedig, kik legutóbb jöttünk, mi a felada-
tunk ? Mit cselekszünk itt ? Mi nemcsak hirdetjük Isten 
igéjét, hanem folytatjuk is mindazon üdvös müveket, me-
lyeket elődeink megkezdettek. Mi egész időnket a szószéken, 
az oltárnál, a gyóntatószékben s a szentségek kiszolgálta-
tásában töltjük és gyermekeitekkel, kiket catechizálunk, 
betegeiteknél, kiket látogatunk s mindazokkal, legyenek 
azok kicsinyek vagy nagyok, kik tanács vagy vigasztalás 
végett fordulnak hozzánk; kivált pedig a szegényekkel, 
özvegyekkel, árvákkal, elnyomorodottakkal és üldözöttek-
kel,kiknek nyomorát, amint tehetjük, enyhíteni iparkodunk. 

Mi megáldjuk személyeiteket, bölcsőiteket, házaitokat és 
sírjaitokat. Igen, áldunk, áldunk és folyvást áldunk. Ha 
szitkozódnak ellenünk, ha rágalmaznak, ha üldöznek ben-
nünket, mi áldunk és mindig áldani fogunk Urunk parancsa 
s az apostol példája szerint : „Orate pro persequentibus et 
calumniantibus vos" és „Maledicimur et benedicimus". A 
többi időt imának és tanulásnak szenteljük, hogy ápoljuk 
magunkban s tibennetek is a lelki életet, mely a testinél sok-
kal főbenjáróbb. 

Mit cselekszünk itt kedves testvérek ? Tiszteletre méltó 
elődünk, midőn közétek jött, megütődött raj ta, hogy itt csak 
12 plébániát talált. E tekintetben Bourbon hátrább volt a 
többi franczia gyarmatoknál. S a lelke3 főpásztor könyekre 
fakadt, midőn látá, hogy ily körülmények között valamint 
a hivő népnek a plébániák nagy távolsága miatt lehetetlen 
vallásos kötelmeit teljesitenie : úgy a lelkészeknek is különö-
sen a beteglátogatásoknál igen nehéz feladatuk a hosszú uta-
zások miatt, melyek a legerősb egészséget is okvetlenül meg-
törik és az életet rövidítik. Közbenjárására a kormány lci-
tellietökép segélyére volt a plébániák szaporitása tekinteté-
ben. F t . Deprez Francziaországba visszahivatván, öröksége 
reánk szállott. A feladat ugyan nagyon is nehéznek látszott 
gyenge vállainkra nézre, de szabad volt-e hátrálnunk vagy 
gyávasemmittevésbennéznünkazál talamegkezdett munká t? 
vagy nem kelle-e inkább bizalommal az isteni Gondviselésben 
nyomdokain előbbre törnünk ? 

Isten segítségével, kedves testvérek, a plébániák sza-
porításának müve csudálatosan haladott. 

De az egyházak és presbyteriumok épitésének terhei 
kire szállottak ? Kire a járáskelés, a fáradalmak, aggodal-
mak és sokféle nehézségek ? És itt a napi eseményekhez 
értünk, melyeket saját szemeitekkel láttok és melyeket szem-
lélve nem fogjátok az igazságot megtagadni s azt kell felel-
netek, hogy mind e terhek és aggodalmak pásztoraitok vál-
lait nyomják. 

De még egyszer, mit teszünk mi ? Éhezzük és szom-
jazzuk a ti földi, de még inkább lelki jólléteteket! Ez éhünk 
és szomjunk csillapítása végett készek vagyunk feláldozni 
nemcsak összes csekély vagyonunkat, hanem erőnket, testi 
épségünket, sőt életünket is. „Ego autem libentissime impen-
dam et superimpendar ipse pro animabus vestris. " Ez jel-
szavam s ez valamenyi áldozáraink jelszava. 

Nem akar juk hozzátenni az apostollal „licet plus vos 
diligens minus diligar." — Nem, nem; hisz jól ismerünk 
benneteket, kik minket atyáknak neveztek és helyesen „nam 
in Christo Jesu per evangelium vos genui." De ha mi atyái-
tok vagyunk, a viszonosság, sőt több, a hálás elismerés ki-
vánja, miszerint fennen hangoztassuk, hogy ti igaz gyerme-
keink vagytok s irántunk bizalommal, szeretettel, tisztelettel 
viseltettek. 

Mily számos jeleit vettük mi ennek azon 12 év óta, 
hogy leikeitek gondját viseljük ! S hányszor hallottuk fő-
pásztori körutaink alatt a községi elöljárókat pásztoraik 
dicséretében áradozni! Megvalljuk, hogy ez püspökségünk-
nek s püspöki látogatásainknak egyik legnagyobb öröme. 
„Majorem horum non habeo gratiam, quam ut audiam filios 
meos in veritate ambulare. " 

E pillanatban ismét egy ily pásztori látogatásra va-



gyünk indulóban, melynek uti tervét is közöljük veletek. Mit 
kérendünk tőletek, mindegyitektöl kiket csak meglátoga-
tandunk? Nem egyebet, kedves testvérek, mint, hogy azon 
szép viszonyt, mely a hivek és papság között eddig fenállott, 
ezután is fentartsátok. Igen, hogy a jövő is olyan legyen 
folyvást, milyen a mult vala. 

Pásztori levelünket, szeretett testvérek, azon óhajtással 
fejezzük be, hogy, miután mi e gyarmat atyái vagyunk, ne 
is nevezzetek bennünket más néven s kérünk benneteket, 
engedjétek, hogy különbség nélkül mindnyájatoknak atyái 
legyünk ; a gazdagokéi ugy, mint a szegényekéi, a nagyokéi 
ugy, mint a kicsinyekéi, a tudósokéi ugy, mint a tudat la-
nokéi. Mi mindnyájatokat egyképen szeretünk s egyképen 
akar juk tisztelni, szolgálni valamennyiteket anélkül, hogy 
hacsak lehetséges, valakivel ellenkezzünk, valakit megsért-
sünk. Ne kívánjatok tehát bennünket bármelyik párt hiveivé 
erőszakolni. Mi semmelyikhez sem tartozunk : mi mindnyá-
jatokéi vagyunk. A mi feladatunk és hivatásunk, hogy 
minden pártok közbenjárói, vigasztalói, kibékitői legyünk. 
Nem hozzánk, Jézus Krisztus s a kath. anyaszentegyház 
papjaihoz illő, hogy politikai pártállást foglaljunk ; hanem 
mint urunk érzelmeinek örökösei, kell, hogy valamennyiek 
felé k i tá r juk kar ja inkat , hogy mindannyit atyailag s test-
vérileg egyaránt szivünkhez öleljük. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Notwend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Legyen tehát szabad Krisztus Jézus ezen helytartójá-
nak szavát idéznünk, mely mindig fénylő világosság kell, 
hogy legyen minden igazszivü katholikusra nézve ! — Mu-
tatványul csak néhány sort emelünk a 38, 39. lapon, me-
lyekből a többi között az is tisztán látható, hogy a pápának 
isteni küldetése nemcsak a dogmák, erkölcs és fegyelemnek 
megőrzésében áll, hanem az egyházjavaknak is, melyeket 
nem védeni gyávaság, sőt lelkiismeretlenség volna, sértetlen 
fentartásában. „„Endlich sind die finsteren Anschläge der 
Feinde des apost. Stuhles (az I. Napoleon által űzött erő-
szakbélyegezte tényekre czélozván) ganz in Ausführung 
gebracht. Nachdem man uns gewa l t t ä t ige r und ungerechter 
Weise den schönsten und beträchtlichsten Theil unserer 
Länder geraubt hat, sehen wir uns nun auch unter noch 
unwürdigeren Vorwänd en und auf noch ungerechtere Weise 
unserer zeitlichen Souverainität beraubt, mit welcher unsere 
geistliche Unabhängigkeit auf das Innigste verbunden ist. 
Was uns in Mitte dieser grausamen Verfolgung Trost gibt, 
ist der Gedanke, das3 wir ein so grosses Unglück durch 
keine dem französischen Kaiser oder Frankreich selbst zu-
gefügte Beleidigung verschuldet haben. Da wir übrigens 
gegen Gott und die Kirche die Pflicht haben, unsere Rechte 
unverletzt und unverkümmert zu bewahren, so protestiren 
wir gegen diese neue gewaltsame Beraubung und erklären 
sie für ungerecht und nichtig. Und wir weisen mit der 
grössten Festigkeit jede Rente zurück, die der Kaiser der 

Franzosen uns und den Mitgliedern des hl. Collegiums an-
zuweisen beabsichtigt. Wir würden uns Alle im Angesichte 
der Kirche mit Schmach bedecken, wenn wir von der Hand 
des Usurpators ihrer Rechte die Mittel zu unserer Unter-
haltung empfangen wollten."" (1809. jun. 10-én.) — Nem 
kevésbbé olvasásra méltó sz. Péter ezen életszentségü utó-
dának azon felszólalása, melyet 1813-ban (jul. 24-én) I. 
Ferencz osztrák császárhoz ugyancsak ezen ügyben i r t . . . . 
Szembeszökő világosságban áll ott, miszerint csak az elfo-
gultság vagy rosz aka ra t tagadhatja, hogy a polgári és tár-
sadalmi rend leghatalmasb őre és védője a katholicismus s 
tekintélyének szemmellátható megtestesülése a pápa világi 
uralma. Es épen azért a pápa világi hatalmára nézve, 
mely, midőn a trónok és koronák támogatásában a legiti-
mitás vértje, egyszersmind pedig a katholicismus rendit-
hetlen és változhatlan szervezetének összetartó kapcsa és 
zárköve, — semmi józanul gondolkodó s elfogulatlan sem 
lehet kész engedményekre, a legcsekélyebb transactiora 
sem. Kell;, hogy , mivel a fennálló európai államrend 
elválaszthatatlan solidaritásban van a pápai souverai-
nitással , azt necsak a kétszáz millió katholikus áldo-
zatkész keble fedezze áttörhetlen paizs gyanánt , de 
mindaz, aki a szervezett forradalom irtó hadát s az európai 
conflagratiot távol ta r tani óhajtja ! . . . íme valami szavai-
ból : „Weit entfernt, jemals der Souverainität in unsern 
Staaten entsagt zu haben, haben wir vielmehr immer und 
bei jeder Gelegenheit unsere Rechte laut zurückgefor-
dert, welche durch einen Besitz von zehn Jahrhunderten 
vielleicht den ältesten von allen jetzt bestehenden, be-
stätigt worden sind An der Freiheit und Un-
parteilichkeit des Kirchenoberhauptes bei Ausübung seiner 
Vollmacht muss einem jedem Staate gelegen sein, und die 
Nothwendigkeit der Unabhängigkeit des Oberhauptes der 
Religion ist schon so deutlich bewiesen worden, dass wir 
nicht nőthig haben hier andere Gründe anzuführen, als nur 
dasjenige, was unserer eigenen Person widerfahren ist, a l s 
einen augenscheinlichen Thatbeweis anzuführen. Dieses 
einzige Beispiel ist zureichend, um zu beweisen, mit wie 
wenig Freiheit ein Oberhaupt der Kirche, das seiner Souve-
ränität und seiner Staaten beraubt und der Macht eines 
andern Fürsten unterworfen ist, sein Amt in dem Reiche, 
in welchem es sich befindet, ausüben könne und welche 
Hindernisse in einem sochen Falle durch die Staatseifer sucht 
entstehen können, dasselbe in den Staaten anderer Fürsten 
auszu üben. Nur schon zu viele Jahre sind verflossen, seitdem 
die allgemeine Kirche nicht mehr von demjenigen regirt 
wurde, welchen ihr göttlicher Stifter zu diesem End-
zwecke bestimmt hat. W i r fordern also in unserem und im 
Namen des hl. ap. Stuhles die Wiederherstellung unserer 
Herrschaft über alle Provinzen, welche das Eigenthum des 
hl. Petrus, und nicht das unsrige ausmachen, und welche 
selbst nach dem Zugeständnisse der ganz und gar nicht für 
den hl. Stuhl parteiischen Schriftsteller von Gott dem Ober-
haupte seiner Kirche geschenkt worden sind, damit dieses 
Oberhaupt in so vielen Reichen uud bei so vielen Völkern, 
welche sich oft feindlich gegenüberstehen, mit Freiheit, seine 
vom Himmel verliehene Vollmacht, die Seelen zu leiten, und 
die Einheit und Einigkeit unter der ganzen Gemeinschaft der 



8 8 M-

Gläubigen zu erhalten, ausüben könne." Ezt kellene korunk 
elégületleinek, a felforgatóknak és mindazoknak, kik a fen-
leyö európai államrend és állapotok erőszakos változtatásá-
tól, — ezen körülmények között a Mazzini- és Garibaldiféle 
üzelmektöl, valamely előnyt reménylenek, komolyan megfon-
tolniok ! Épen úgy megszívlelendők e nagy pápának a 40. 
lapon idézett szavai : „Nicht die Ehrsucht nach Herrschaft, 
nicht das Verlangen nach Besitz, sondern die Wohlfart der 
Religion, und unsere heil. Pflichten gegen Gott und seine 
Kirche, sowie auch gegen unsere Unterthanen, dann die Eide, 
welche wir bei unserer Erhebung zum Amte eines obersten 
Hirten der Gläubigen geleistet haben, machen uns diese For-
derungen zur strengsten Pflicht." 

A kitűnő pápák egyik legkitünőbbikének imént bár 
töredékesen előhozott nyilatkozata és a szóban forgó czik-
kelyben lelhető más szózatok, azt tar t juk és ismételten nyo-
matékosan kijelentjük, elég bizonyitékot nyújthatnak a pápa 
királysága érdekében és mellett. Ezen és hasonló észrevéte-
lek után, melyeket itt az egyháztagoktól és nemtagoktól 
olvashatni, lehet-e még valaki, ki a pápa világi fejedelemsége 
jóságosságát és majdnem szükségességét indokoltan megtá-
madhatná ? ! S valamint a pápaság eszméjével: ugy függ össze 
az igaz szabadság, törvényesség és jog elveivel is a sz. szék 
világi uralma. Napról napra szemmelláthatóbb kell, hogy 
legyen az mindenkire nézve, ki a felforgatás magasra emel-
kedett áradatának fenyegető szétömlései elől készakarva be 
nem zárja szemeit, hogy a pápai fejedelemség megrablása 
és Europa békéje össze nem egyeztethető ellentétek, hogy 
a szentszéknek birtokaiban erőszakos megröviditése és az 
olasz dinasticus hatalomnak ezzel járó erősbítése korántsem 
alkalmas eszköz az olaszhaza egységének, ne mondjuk sza-
badságának megállapítására. Mi mindig igaznak tar t juk azon 
bölcs mondást, hogy a feltolakodott jogtalan hatalomvágyak 
elébb-utóbb letiportatnak, megsemmisíttetnek ! 

A harmadik, 40—83. lapokon, czikkelyben tárgyaltat-
nak a jelenkori püspökkarnak ünnepélyes köznyilatkoza-
tai, élükön pedig sz. atyánk, IX. Pius pápának szava. 

Nem szándékunk kimerítőleg adni a több fejezetben 
felhozottvédszózatokat szoros egymásutánban; mindamellett 
nem hallgathatjuk el annak kijelentését, hogy a lázas erély-
és annyi hévvel viselt ellenharczczal szemben épen annyi 
lángbuzgalommal telt okmányok állanak itt előttünk a sz. 
szék világi hatalma és souverainitásának fontos volta tekin-
tekintetében. Az egész czikkely a következő tíz fejezetet 
foglalja magában : 1) Papst Pius IX. über die weltliche Herr-
schaft und Souveränität des hl. Stuhles. 2) Stimmen der 
italienischen Bischöfe. 2) Stimmen der französischen Bi-
schöfe. 4) Stimmen der spanischen und portugiesischen Bi-
schöfe. 5) Stimmen der englischen, irischen und schottischen 
Bischöfe. 6) Stimmen der belgischen, hollendischen, schwei-
zerischen und deutschen Bischöfe. 7) Bischöfliche Stimmen 
aus den übrigen europäischen Staaten und Ländern. 8) Bi-
schöfliche Stimmen aus Asien und Afrika. 9) Bischöflliche 
Stimmen aus der neuen Welt. A tizedik fejezet a 79 — 83. 

lapokon tárja elénk azon feliratot, melyet a japáni vértanuk 
canonizátiója alkalmával Romában jelen volt főpásztorok ő 
szentségének Mattéi bibornok által (1862. jun. 8-án,) intéz-
tek, félremagyarázhatatlanul tolmácsolván egyebek között 
a pápa világi hatalmának szükséges voltát. 

Ki a világ igazán nemesei, tudósai és szentei nyi-
latkozatát egy oly aggastyánnak irányában, kinek fegyvere 
csak az igazság szava, kinek hadserege az angyalok serege, 
kinek reménye a kereszten meghalt és koporsóba letett Jé-
zus Krisztus, óhajtja olvasni; ki a ravasz kiszámitás és erő-
szakos eszközök vétkesen okos használata felett kárhoztató 
Ítéletet kiván látni, az itt tanulhat. 

(Folyt. köv.)j 

VEGYESEK. 
— ( Ú j k o r i k a t a k o m b a . ) Pesten a ferenczvárosi 

templom épülésben van; míg felépül, a leendő sírboltot szán-
dékoznak oly állapotba helyezni, hogy benne isteni tiszte-
letet lehessen tartani. 

— Sz. István apostoli királyunk ünnepén, angustus 
20-án, a budai főtemplomban dr. Z á d o r y János esztergomi 
papnöveldei tanár fogja a szent beszédet tartani. 

— Vasárnap búcsúzott el híveitől ft. S u j á n s z k y 
Antal volt pest-józsefvárosi plébános, most kinevezett esz-
tergomi kanonok; hívei küldöttségileg köszönték meg 
a ft. kanonok urnák 15 éves lelkipásztorkodási gondos-
kodását. 

— A magyar királyi egyetemen dr. K ő n e k Sándor 
királyi tanácsos választatott a jövő tanévre egyetemi rec-
tornak. 

— Megjelent az esztergomi irodalmi egylet által ki-
adott 11-ik korkérdés: Mi czélja lehet napjainkban egy 
átalános közzsinatnak — és ugyanazon egylettől a 10. nép-
irat : A megtért, Gyurinka Antaltól és a 11-ik : Csillagos 
ég, Sárváry Endrétől. 

— A bécsi katholikus „Volksfreund"-nek szerkesz-
tője, ft. dr. Florencourt Bernát sajtópör utján fegyházba 
van zárva, hol neki a misézés meg nem engedtetik. A salz-
burgi jó katholikus lap Vertheidiger szerkesztője, dr. Chio-
lich-Löwensberg Henrik szinte «ajtópört kapott, melynek 
tárgyalása augustus 5 ére van kitűzve. Ujausztriában az te-
szi ki magát sajtópörnek, ki a katholicismus védelmére kel. 

— Az olasz parlamentben junius 12-én több képviselő 
interpellálta az igazságügyminisztert, honnan van az, hogy 
míg a klérust vagyonától oly készségesen megfosztotta a 
kormány, most a papság ellátásáról oly roszul gondoskodik, 
hogy sokan közülök valóban nyomorral küzdenek ? E kép-
viselők Lazzaro, Mancini, Brunetti, Melchiorre. 

Kegyes adakozás. 

Sz. J ó z s e f n e k , a legszentebb Megváltó nevelőjének, zsinati 
megdicsöitésére fordítandó költségekre Majer István esztergomi kano-
nok 10 frtot szentel. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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BELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 11-én. 12* II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A vallásszabadság és forradalom. — 
A linezi püspök körlevele. — Egyházi tudósitás. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Â vallásszabadság és forradalom. 
Az első franczia császárság, miként láttuk, a 

katholicismus irányában ugyanazon utat követte, 
melyen előtte a forradalom haladott. Hogy nem 
gyilkolta az egyház szolgáit, hogy az isteni tiszte-
teletet helyre állította, hogy a világgal el akarta 
hitetni, miszerint a katholicismusnak barátja s az 
egyháznak szabadságot ád, azt mindannyian tudjuk. 

De kezében volt az első császárságnak is azon 
fegyver, melyet a forradalom vett az egyház ellen 
igénybe s ez azon elv, mely szerint az állam a val-
lással nem törődik, csak a mennyiben ez az állam 
czéljaival, a törvényes renddel ellenkeznék. 

E fegyverrel kezében az első császárság, látszó-
lag barátja a katholicismusnak, azt, miként előbbi 
czikkünkben kimutattuk, békóba -verte. Annyi sza-
badságot adott az egyháznak, amennyi neki jónak 
látszott; ott pedig, hol az egyház elnyomásról pa-
naszkodott, előálltak a salus reipublicae suprema 
lex esto elvvel s az egyház szabadságát megnyir-
bálták, terjeszkedésének gátat vetettek útjába. Mint-
ha bizony az egyház mást akarna vagy csak akar-
hatna is, mint a társadalom jólétét ! 

A császárság azonban épen úgy, mint édes-
anyja, a forradalom, saját hibái által megdőlt. Mond-
juk, saját hibái által, mert hát nem volt-e hiba az 
egyházat elnyomni ? Azon egyházat, mely tekinté-
lyem alapulása s a hatalomróli tanitása által minden 
tekintélynek, minden állami hatalomnak alapját 
képezi ? 

A császárság nyomta az egyházat s ez által 
maga alatt vágta a fát. A helyett, hogy az egyház-
nak szabad fejlődését elősegitette volua, azt gyanúsan 
ellenőrizte, a polgárokrai befolyását gátolta, az egy-
háznak gyámolitó karját békóba verte s mikor az ár 
saját feje felett összecsapott, az egyház szárnysze-

gezten nézte, miként küszködik a viharral ; a csá-
szárságnak fentartása érdekében nem állott, de ha 
akart volna is segitségére sietni, nem tehette, mert az 
állam őt hatalmától, befolyásától megfosztotta s igy 
a császárság elbukott. Sem az egyház, sem az állam 
nem hullatott utána könyeket. 

« 
S ez nagyon természetes. Mert mindaddig, míg 

a tévely, míg a hazugság csak titokban működött 
az egyház ellen, alattomban szőtte cselszövényeit s 
kovácsolta terveit, az állam pedig a katholicismust 
elismerte, az őt megillető befolyást, ha nem biztosi-
;otta is, legalább nem gátolta s csak néhol-néhol 
engedett magának némi túlkapást az egyház irá-
ayában : az egyház a békés együttélés tekintetéből 
sokban engedett az államnak, őt gyámolitotta ; mert 
még mindig tudta szent elveit a törvényhozásban, 
az egész társadalmi életben többé-kevésbbé érvénye-
ateni. 

1789 óta azonban, midőn a tévely nyiltan fel-
ttötte fejét, az egyházat nem többé alattomban, ha-
íem nyilt homlokkal kezdette megtámadni, alap-
(lveit megvetni, Jézusnak istenségét tagadni, az ész-
íek mindenbeni fensőségét ünnepélyesen kihirdetni 

az állam a forradalomnak ezen elveit magáéivá 
ette, a katholicismust a tévelylyel egy sorba állí-
otta vagy még a hazugság alá helyezte : az egyház 
bZ államtól visszavonult, tűrte, min változtatni nem 
)irt, de az ily állammal karöltve nem haladhatott, 
;rdekeit sajátjává nem tehette s nem védhette. Az 
igyház már többé nemcsak a tévelyt volt kénytelen 
dlenségének tekinteni, hanem a forradalmi elveket 
ralló s pártoló államot is; minek azután ismét nem 
nás lett következménye, mint hogy az állam maga 
.észéről is az egyházat ellenségének tekintette s 
ninden proclamált vallásszabadság daczára gyanú-
ul kisérte, őt működésében gátolta, szóval, szabad-
ág helyett szolgaságra kárhoztatta. 

Ez volt a katholicismusnak vallásszabadsága a 
orradalom alatt; ez volt a császárság alatt. 

Igy lett a két Istentől rendelt hatalom, mely 
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hivatásánál fogva az emberi nem boldogitására volt 
rendelve, egymásnak ellenesévé. 

Mily szabadságot várhat azután a katholicismus 
ellenségétől, azt nem nehéz megjósolni. 

A forradalom Francziaországban megszűnt, a 
császárság meghalt; de megmaradtak az első által 
feltalált elvek, megmaradtak az utóbbinak gyümöl-
csei, az organikus czikkelyek. 

Volt Francziaországban a császárság megbukta 
óta több kormányrendszer. De a forradalmi elveket 
egy sem tagadta meg; az organikus czikkelyeket 
egyik sem törülte el, noha azokat nem mindenkor 
érvényesitették. S természetesen. Mert az organikus 
czikkelyek a forradalmi elvek szüleményei; míg 
tehát az államban a forradalmi elvek adják az irányt, 
ezen czikkelyek is fognak a háttérben létezni, hogy 
adandó alkalommal, mikor tudniillik az állam ezt 
jónak fogja látni, elővétessenek s alkalmazást nyer-
jenek. 

Ilyen a katholicismusnak vallásszabadsága az 
idő óta Francziaországban. Állam és egyház békébea 
látszanak élni egymással ; de az egyház folytoi 
éberen őrködik saját léte felett, melyet a forradalni 
elvek s organikus czikkelyek fenyegetnek ; az állán 
pedig szünet nélkül gyanakszik, fenyeget, rendsza-
bályoz. Ez azután vallásszabadság! 

Igaz ugyan, hogy Francziaországban a püspi-
kök most szabadon mozognak, a hitélet emelkedil; 
de ezt nem a proclamált vallásszabadságnak köszöl-
jük, hanem a katholicismusban rejlő isteni erőnel. 

Hisz Krisztus idejében s utána a romai császá-
rok alatt nem volt a katholicismusnak vallásszabac-
sága s mégis élt s terjeszkedett. 

A forradalom kancsal szemmel nézi a franczia 
országi katholicismus erőteljességét. Ki-kitör ellene 
de most nincs itt az idő ellene nyiltan fellépni. Adj 
Isten, hogy soha se is legyen. 

A mint pedig Francziaországban ellensége i 
forradalom a katholicismusnak s csakis ennek s i 
vallásszabadságot minden felekezetre szive sen alkal 
mazza, csak akatholicismusra nem: ép oly ellenség' 
a forradalom minden más forradalmi alapokoi 
nyugvó államban az egyháznak s csakis ennek. 

Itt van Francziaország mellett Belgium, Spanyol 
ország, Olaszország, maga. Ausztria. A vallásszabad 
ság mindenütt ki van hirdetve s míg a minden névéi 
nevezendő vallásfelekezetek békében hagyatnak, só 
istápoltatnak : a katholicismus többé-kevésbbé min 
denütt bántalmaztatik, nyomatik. Ugyanazon ol 

ugyanazon eredményt szüli. Non potest mala arbor 
bonos fructus facere, mondja Jézus. 

Ezt nem szükség sokkal bizonyítgatnunk. 
Vonjuk tehát röviden össze állitásainkat. 
Minden forradalom s forradalmi elveket titok-

ban vagy nyiltan valló állam kihirdeti a vallás-
és lelkiismereti szabadságot. 

Ezen kihirdetett szabadság daczára minden 
forradalom s forradalmi állam nyomja s elnyomni 
igyekszik a katholicismust s minden egyéb vallás 
között csakis ezt. 

Ez elnyomás pedig azon elv következtében tör-
ténik, hogy az állam itéli meg önkényüleg, melyik 
vallás ellenkezik czéljaival, melyik nem s ez elv 
alkalmazásánál senkinek felelősséggel nem tartozik. 

Minden forradalom s forradalmi állam logikai 
következetességgel vitetik a katholicismus elnyo-
mására. 

Mert a forradalmi elvek ellensége minden te-
kintélynek s mindenben az ész fensőségét fogadják el. 

Ennek ellenében a katholicismus elveti az ész 
fensőségét, elégtelenségét nyiltan hirdeti s Isten te-
kintélyére hivatkozik ; tehát nyiltan elveti a forra-
dalmi főelveket. Forradalom tehát s katholicismus 
egymásnak ellenségei s hol a forradalom győz, ott 
nyomatik a katholicismus s hol a katholicismus vi-
rágzik, ott kell, hogy a forradalom elnémuljon. 

Innen üldöztetése a katholicismusnak a franczia 
s minden más forradalomban. Elnyomatása az első 
császárságban s minden azt követő kormányrend-
szerben Francziaországban s minden más államban. 

Midőn tehát a forradalom a katholicismusnak 
vallásszabadságot igér, mentita est iniquitas sibi. 

Cselka Nándor. 

A linzi püspök körlevele, mely miatt börtönre Ítéltetett. 

(Vége.) 

Negyedik alapelv : A z e g y h á z t e r m é s z e t e s i g é . 
n y e i a n é p i s k o l á r a t e l j e s é r v é n y b e n m a r a d -
n a k. Természetes igények azok, melyek az egyháznak, az-
után az iskolának lényegéből folynak.E magyarázatban fek-
szik e tétel indoka. C.<ak abban térhetnek el a nézetek, hogy 
miben áll az egyház és miben az iskola természete. Az egy-
ház neveli az emberi nemet az ég számára. Senki sem jő az 
Atyához csak Krisztus által; de valamint Krisztust az Atya 
kül dötte, ugy küldötte ő az apostolokat és az apostolokra 
alap ított egyház hasonló megbizatást nyert. Az iskola fiatal 
keresztények csoportja, kiket nevelni kell arra, hogy ren-
deltetésüket mind a földön, mind az égben elérjék. Az egy-
ház nak, hogy az embereket az ég számára nevelje, joga és 
kötelessége őket oktatni, de egyszersmind őket az üdv tit-
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ka ilia is avatni, különösen pedig vezérelni vagy kormá-
nyozni; „a Szentlélek rendelte a püspököt az egyház kor-
mányzására," mondja az apostol. — Az egyháznak mindezen 
jogokat és kötelességeket a kis keresztények, a tanuló-ifju-
ság iránt kell gyakorolnia s ez iránt annál inkább, minél 
határzóbb szokott az egész életre lenni azon irány, melyet 
a gyermekek nyernek. 

Az egyháznak ezen a népiskolához való viszonya foly-
tán ez utóbbi mindig a valláshoz tartozónak tekintetett 
annyira, hogy Németország protestánsai ezen meggyőződést 
vitték magukkal a kath. egyházból és azt majdnem mind-
nyájan mai napig fentartották. A német államok közül csu-
pán Báden, Kóburg és Anhalt voltak azok, melyek az isko-
lának az egyháztól való elválasztását eszközölték és isme-
retes, minő harczok közt és a mai napig is mily kétes sik er-
rel történt ez Badenben. Nevezetesen Poroszország táv ol 
van attól, hogy az iskolát az egyháztól elválaszsza. 

Poroszország, midőn Diesterweg berlini képezdeigaz-
gató liberális eszméinek tért engedett, csakhamar saját ta-
pasztalásból be kezdte látni, hogy ezen liberalismus vesz-
tükre vezetne és az iskolának szövetségét az egyházzal már 
1854-ben ismét helyreállította. Azért szabad lesz itt megje-
gyezni, hogy ha a szokásos szólam szerint „a porosz iskola-
mesterek Königgratznél csakugyan megvertek bennünket," 
azt az egyházzal szövetkezett és nem tőle elvált iskolák 
mesterei tették. 

A kathol. egyház is mindig különös igényt tar tot t a 
népiskolára és midőn 1848-ban a f rankfur t i birodalmi gyűlés 
az egyház befolyását a vallásoktatásra meg akarta szorítani, 
a würzburgi püspöki gyülekezet 1848. nov. 14-ki emlékira-
tában ezen igénynek az i s k o l a v e z e t é s é t illetőleg 
megillető befolyásra nézve határozott és ünnepélyes kifeje-
zést adott. Hiszen az egyház anyja a népiskolának és foly-
vást hangzik az egyházban élő nagy iskolamester szava : 
„Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni." 

Mi czélja a liberalismusnak azzal, hogy az iskolát az 
egyháztól el akar ja választani, kimondották a püspökök a 
császárhoz intézett feliratukban : nem más e czél, mint az 
i f j ú s á g e l k e r e s z t é n y t e l e n i t é se. 

Belgiumban már azt követeli a liberalismus, hogy az 
i f jak 17-ik évükig látogassák az iskolát, hogy a házi neve-
lés benyomásai azaz a hit és isteni félelem teljesen kiirtas-
sanak. 

Míg a liberalismus Belgiumban ezt teszi és talán nem 
sokára máshol is fogja tenni, szilárdan áll azon állitás, hogy 
ez által a szülők természeti és isteni jogai súlyosan megsér-
tetnek. A püspökök a császárhoz intézett feliratukban ki-
mondották : „A szülők kötelesek gyermekeiket isteni féle-
lemre és lelkiismereti hűségre buzdítani ; nekik szabad, ne-
kik kell követelniök, hogy ebben az iskola őket támogassa." 
E követelés különösen igazságos oly államokban, hol tör-
vényes iskolai kényszer uralkodik, mint Ausztriában és hol 
a községek által fentartandó közös iskola mellett csak alig 
vagy épen nem meggyőzhető költséggel lehetne külön kath_ 
iskolát állítani. 

Az egyháznak tehát minden concordatum nélkül is 
igénye van arra, hogy az iskola vezetésében része legyen ; 
azt mondom, hogy része legyen, mert az egyház távol van 

attól, hogy az államhatalomtól e vezetésrei igen nagy befo-
lyást el akar ja tagadni. 

E két hatalom határait az iskolára nézve szorosan 
meghatározni az egyház és állam puszta fogalmainak alap-
ján teljesen lehetetlen ; az ilyen meghatározáshoz u j concor-
datum szükségeltetnék, ha a fenállóval nem elégesznek meg. 
Azonban a fenállóval is meg lehetne elégedni, miután abban 
a valláson kivül iskolaügyekben a legfőbb elhatározás az 
államnak biztosíttatik s határozottan állíthatni, hogy külön-
ben is az ó-ausztriai és a concordatum által csak jövőre nézve 
biztosított viszony a két hatalom közt az iskola ügyeit ille-
tőleg az igaz haladást nemcsak nem tartóztatta fel, hanem 
inkább előmozdította. E mellett, hacsak az egyház jogos 
befolyását érintetlen hagyják, meg kell engedni,(hogy az ál-
lamhatalom más és nem az eddigi közegek által is gyakorol-
hatja befolyását. 

Kötelességemnek ismerem ez alkalommal ujolag tanú-
ságot tenni arról, hogy a megyei papság az iskolában k i tű-
nően teljesítette kötelességét ; hogy a megyében a tanitói kar 
átalában kitűnő és hogy a gyermekek, mint az iskolák igen 
gyakori látogatásakor meggyőződtem (főpásztori hivatalom 
legboldogabb óráit iskolában töltöttem), átalán véve igen 
jól, — sok helyen kitűnően oktattatnak. 

Az iskolakérdés életkérdés mind a családra, mind az 
egyházra nézve. Annál inkább intelek benneteket, szeretett 
hiveim, hogy kitartóan és minden törvényes eszközzel oda 
működjetek, hogy e kérdés, valamint a többi nagy napi 
kérdés, keresztény irányban oldassék meg. Különösen intem 
a községi képviseleteket, nevezetesen pedig az iskolai bizott-
mányokat , hogy soha más tanitót ne válaszszanak, mint ki 
hitére és eletmódjára nézve igazi kathol ikus; hiszen a gyer-
mekek érdeke, tehát legbecsesebb kincsünk forog itt kér-
désben. 

Még egy ötödik alapelvet is fel kell ál l í tanom s ez igy 
hangzik : A t i s z t e l e t é s h ű s é g k ö t é l e s s é g e a csá-
s z á r i r á n t t e l j e s é r v é n y b e n m a r a d . 

A május 25-ki törvények milliónyi sziveket mélyen 
megsebzettek. Hogy Felsöausztriában is mily nagy az ily 
szivek száma, arról meggyőződhetni e tartomány által tanú-
sított egyházi érzületből, különösen a száz és száz feliratból 
és petitióból, melyek az elmúlt őszszel és télen a tartomány 
minden részeiből a concordatum fentartása mellett és külö-
nösen a polgári házasság ellen, valamint az iskolának az 
egyháztól való elválasztása ellen felküldettek. Ezen hangu-
latot a jó rend és Ausztria ellenségei a r ra aka r j ák felhasz-
nálni, hogy a kedélyeket a császár ellen felingereljék. Ezek 
azon párthoz tartoznak, melyről a birodalmi tanácshoz tar-
tozó püspökök 1861. jun 6 án a császárhoz intézett felira-
tukban mondák : „Rég létezik oly párt, mely azt hirdeti, 
hogy Európát csak akkor lehet az ész és szabadság törvé-
nyei szerint átidomítani, ha Ausztria és az egyházállam meg-
bukik." — De ezen emberek roszul számítanak. Mi k. hi-
veim ! mindig meg fogjuk adni Istennek, a mi Istené, tehát 
a kath. egyháznak mindig igaz gyermekei leszünk ; de a 
császárnak is megadjuk mindig, a mi császáré és azért min-
den körülmények közt hűségben és tiszteletben ragaszko-
dunk hozzá és ha szükséges, vagyonunkat és vérünket fel-
áldozzuk érette. A császár helyzete borzasztóan nehéz. — A 
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császár kedveért az általa rendelt hatóságokat is tiszteletben 
fogjuk tartani. 

K. hiveim ! Nagyon komoly napokat élünk ; a felfor-
gató párt roppant hatalomra jutott ; az egyházat és hazát 
roppant veszélyek fenyegetik. Szemben e veszélyekkel fő-
pásztori szivem mélyéből kiáltok hozzátok : Álljatok szilár-
dan az Urban ! Álljatok szilárdan a hitben, álljatok szilárdan 
ennek megvallásában és gyakorlásában, álljatok szilárdan 
az egy igaz egyházhoz való ragaszkodásban ; a mit Isten 
összekötött, azt ember ne bontsa szét ; miután Isten a pász-
torokat és nyájakat szorosan összekötötte, rendithetlen hű-
séggel ragaszkodjatok lelkipásztoraitokhoz, valamint ezek 
ragaszkodnak püspökeikhez és a püspök egyesülésben a 
többi püspökkel ragaszkodik a szentatyához, kit Isten az 
egyház központjául rendelt; az egység legyőzhetlenné 
fog bennünket tenni ; legyetek buzgók az imádságban, 
imádkozzatok ezután e súlyos időkben a kereszténység 
szándékára és a makula nélkül fogantatott szűz Mária tisz-
teletére 3 Üdvözletet, hogy az Ur Mária közbenjárására ki-
terjeszsze mindenható kar ja i t az egyház és haza oltalmára. 
En naponkint imádkozom értetek, imádkozzatok ti is értem. 

A Mindenható Istennek, az Atyának, F iúnak és Szent-
léleknek áldása legyen és maradjon veletek. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Lincz, a püspöki lakból, 1868. sept. 8. 

Ferencz József\ s. k. püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , aug. 5. A krakói zárdaeseményt ugyancsak 

kizsákmányolták a lapok. Volt szegényeknek az ország-
gyűlés szünetelése alatt legalább tárgyuk, melylyel izmos 
hasábjaikat betölthették. Hacsak pusztán ezt akar ták vol-
na ! De a krakói esemény másra is jó alkalmul szolgált. 
Ar ra tudniillik, hogy a katholikusellenes lapok az egyház 
intézményei elleni mérgüket kiönthessék, jó döféseket ad-
hassanak a gyűlölt egyháznak, meg sokaknál, hogy jó üz-
letet csinálhassanak. Chacun selon son goût. 

A vétkest meg kell róni, meg kell feddeni, a bűnöst 
büntetni, a bűntől utálattal elfordulni; ezt ér t jük s ez ellen 
egy árva szavunk se volna. 

De mire jó az az irgalmatlan vezérczikkezés ; mire 
jók azok a hosszú, szépen felczifrázott, a legcsekélyebb 
részleteket, még mielőtt minden bíróilag lenne bebizonyítva, 
eleven színekkel festő levelezések ? Kissebbedik-e ez által a 
bűn ? Nyer-e az igazság ? Nyer-e a közerkölcsiség ? Nyer-e 
valamit az irói hitel, méltóság ? 

Ámde hisz magok az ujságcsináló urak fenhangon 
kimondják, mit akarnak. Le a klastromokkal, el a bará-
tokkal . Miért ? Mert Krakóban bűntény követtetett el. No 
csak raj ta ; ha egy pesti toronyőr vétkezik, rontsatok neki 
a párisi, londoni, berlini stb. toronyőröknek s verjétek agy-
bafőbe. Ha egy birodalom pénzügyminisztere hűtelenül 
kezeli a népek millióinak véres verítékkel szerzett pénzét, 
akko r neki rontotok a világ minden pénzügyérének ? Ha 
egy tábornok hűtlen s tisztátalan keze által ezer meg ezer 
ember veszti életét a harcztéren, neki rontotok-e minden 

tábornoknak ? Ha valamely kereskedő csaláson kapatik, 
kiirtani fogjátok-e akarni a kereskedelmi osztályt ? Ha a 
jó Isten is igy gondolkodnék, vajmi hamar rákerülne a sor 
az ilyet iró urakra is ! 

A krakói zárdaesemény még nem elég ; rögtön feltá-
madt egy prágai, győri, kecskeméti s ha valami közbe nem 
jö, a jó Isten tudja, még hány ily eseményt nem fog a krakói 
befalazott (?) apáczának rémalakja által felizgatott jour-
nalistai képzelőtehetség előteremteni. Mondja ezután va-
laki, hogy a mi journalistikánkban nincsen eredetiség! 

Hát azok a gyönyörűséges képek, melyek ki raka-
tainkat most eldísztelenítik, mire valók ? Talán népigazság-
szolgáltatást akartok ? Avagy a nép épülésére rakjá tok ki 
azokat? Multa licent stultis pictoribus atque poetis, ezt 
tudjuk. De hát nincs ez ily stultus pictor s poéta számára, 
kik a közerkölcsiséget megmérgezik, utálatos torzalakjaik-
kal pelengérre állítják a társadalom tiszteletreméltó osztá-
lyait, mert köztük bűnös is találtatik, oly hely, hova bezá-
rattassanak, hogy észre térjenek ? Ubryk Borbála sorsa 
ily erkölcsron tó pictorokra talán jó hatással lenne ! Még az 
„Ellenőr" is, melyről pedig ellensége sem merné állítani, 
hogy barátkedvelő, kötelességének tar t ja ezen nyomorult 
üzlet ellen síkra szállni. 

Söpörjön mindenki saját háza előtt, találand ott elég 
szemetet avagy igazat adjunk Cicerónak : Est proprium 
stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum ? (Tusc. 
Disp. 3,30.) Sándor. 

PÁRIS. A gyorsirászat. Több fiatal papnak zsinati 
gyorsirókká való kineveztetése s azon fontos szolgálatoknak 
tekintetbevétele, melyeket ezek ott eme minőségűkben teen-
denek, arra birt , hogy fürkészve a mult időknek emlékeit, 
kiderítsem, volt-e ezen oly hasznos mesterség máskor is már 
az egyház szolgálatában s annak dicsősége növesztésére al-
alkalmazva ? 

Minden történelmi okmányt megelőzőleg, mely az 
ókori gyorsirászatra némi vonatkozással birhatna, ott ta-
láljuk a 44. zsoltárnak ama versét : Lingua mea calamus 
scribae, velociter scribentis, — mely helyet sokan arra ma-
gyarázzák, hogy a királyi látnók ezen szavak alatt valami 
gyorsírót értett. De ha ezen szavaknak nem is volna ez ér-
telme, mé gis egyházi iró az, aki legelőször érdemlegesen szól 
a gyorsirászatról. 

Igaz ugyan, hogy már Laertius, Plutarch, Cicero, 
Martial, Manilius, Ausonius, Sidonius, Apollinaris és mások 
ezen művészetről szólnak ; de sevillai Izidor volt az első, ki 
az ókori irodalom egyes, elszórva található helyeit össze-
gyüjté és rendszeresité és pedig Etymologia et origines czi-
mü munkájában, a hol (I, 21.) bizonyos jegyzetekről szól, 
melyek arra szolgáltak, hogy a sebesen ejtett szót irásilag 
mintegy lekössék és állandósítsák. Jóval utána a XII . szá-
zad derekán Paulus Diaconus, montecassinoi benczés, követé 
nyomdokait, felfrisítvén a gyorsirászatnak emlékét oly idő-
ben, midőn ezen művészet már csak hiréről is alig volt 
ismeretes. 

Hogy a kereszténység előtti ókornak ismernie kellett 
a gyorsirászatnak művészetét, bizonyitja épen az ókori iro-
dalmi müveknek létezése és sokasága. — Ez által örökíté 
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meg Xenophon mesterének, Sokratesnek, tanítmányát. Ez-
által Tiro volt urának, Cicerónak, beszédeit. Csak ily módon 
magyatázható meg, mikint Írhat tak a régi tudósok még 
terjedelemre nézve is oly tetemos munkákat, mint például 
Empedocles 43, Severus Sulpicius 180, Gallienus épannyi, 
Theophrast 300, Varró, a nyelvész,480, Aristarchus 1000 kö-
tetet ; de e művészet, mint mondók, később feledésbe ment és a 
fennevezett egyházi férfiaké az érdem, hogy azt ismét fel-
élesztették. 

Hogy az egyház is mindenkor használáezen művésze-
tet, bizonyítja számos tény. Nemcsak Origenes használhatta 
azt, mert csak ily módon magyarázhatjuk meg, mikint rúg-
hatott az általa irott munkáknak száma 6000 kötetre; de a 
vértanuknak aktái is csak ily módon készülhettek és örö-
kíttethettek meg, mi nemcsak vallástörténelmileg érdekes, 
de azért is, mert ezen akták az egyedüli út, melyen az akkori 
igazságszolgáltatási eljárásoknak ismeretére juthatunk. — 
Igy keletkeztek a N o t a i vagy N o t a r i, a kinek utódjai 
későbben a római curiánál alkalmaztatni szokott A b b r e-
v i a t o r i, még későbben a P r o t o n o t a r i i A p o s t o l i c i 
lettek. — Ezen jegyzőknek kötelessége volt a zsinatok aktái t 
elkészíteni, a miértis méltán a pápák és a püspöki kar gyors-
íróinak tekinthetjük őket. Innen származhattak aztán az 
egyes zsinati ak t áknak alaki eltérései is, mert ha több kü-
lönböző módok szerint működő gyorsíró alkalmaztatott, 
könnyen megtörténhetett, hogy ezek az alakra nézve egy-
mástól eltérhettek, ha mindjárt az irott okmányok tartalma 
egy és ugyanaz maradt . 

De nemcsak a vértanuk és a zsinatok aktáinak elké-
szítésénél alkalmaz tátott valószínűleg a gyorsirászat, he-
lye lehetett annak az Isten igéjének hirdetésekor is. Avagy, 
hogy maradhattak volna fen egyébkint a szentatyák és egy-
háztanítók annyi remek, örökbecsű beszédei ? — Nem azon 
rendszeresen kidolgozott munkákról szólunk itt, melyek 
tüzetesen az ékesszólástan szabályaihoz alkalmazkodnak, 
hanem azon beszédekről, melyeken a hevényészés mesterké-
letlen volta, a pillanatnyi sugallatnak minden elragadó va-
rázsa oly szembetünőleg mutatkozik. Nazianzi sz. Gergely 
egyik beszédében ( X X X I I I ) egyenesen ki is mondja, hogy 
hallgatói közt olyanok is vannak, k ik az általa elmondotta-
ka t tollal kezükben kisérik ; így maradhatott fen többi közt 
az elutazása előtt rögtönözve elmondott beszéd is. 

A gyorsirászat még a későbbi, kevésbbé müveit idők-
ben is folytonosan divatozott, mint ez sienai Bernardinnak 
beszédein is látszik, ki egyike volt az elsőknek, kik az olasz 
nyelvet az isteni ige hirdetésére használták. S igy lön, hogy 
a IX . század felé, midőn a gyorsirászat a profán életben alig 
használtatott már, az egyház mégis életben tartá azt, átszol-
gáltatván ekként a késő utókornak oly eszközt, mely által 
a legnemesebb gondolatok s a legremekebb beszédek hosszú 
lánczolata örökíttetett meg még akkor is, midőn a senatus-
nak vitái és a népszónokok hangja már régen elnémultak. 

A középkori barátok is szorgalmas művelői voltak a 
gyorsirászat mesterségének, mire főképen az egyházi szent 
beszédek körül lelték az alkalmat; ámbátor máskor is ve-
vék hasznát. Igy, például, sz. Tamás több munkáját birjuk 
gyorsírászati jegyekben fogalmazva s a saint-germain-des-
prési könyvtár ilyeneket kéziratainak 190 és 1397 számai 

alat t őriz, míg Trithemius (1. 6 de polygr.) és Scaliger (ep. 
418) egy a zsoltárok könyvét tartalmazó kéziratról tesznek 
emlitést, melyet a legbecseeb e nembeli műkincsek közé 
soroznak. 

Majdnem végetlen azoknak sora, kik a 16. század óta 
a gyorsirászattal foglalkoztak. Számtalan rendszer találta-
tott fel, különböző természétü a szerint, a mint az egyes 
nyelvek, melyekre alkalmaztattak, különbözők voltak. — 
Mindezeknek alapeszméje a régi gyorsirászatban gyökered-
zett vagy legalább onnan vette legelső lendületét. Annál na-
gyobb hálával tartozunk tehát az egyháznak, mely a régi 
irásmódszert megóvá az enyészettől és átszolgáltatá a mi 
nemzedékünknek. 

E tekintetben is két szerzetesé a főérdem, Tritemiusé 
és Carpentieré ; az utóbbi Ducangenak vetélytársa és a sz. 
Onesinusról elnevezett zárdának tagja. Tritemius „Poly-
graphia" czimü munkájának legelső kiadásai már igenis 
r i tkák jelenleg, az embdeni 1670-ben megjelent kiadás, 
melyre Hottinga Domonkos tevé nevét, nem egyéb, mint 
plagium, elkövetve Tritemius eme munkáján, melyben a 
tudós szerzetes a régi stenographiának emlékezetét felele-
venité. E g y századdal későbben, 1747-ben, jelent meg Car-
pentiernek ide vonatkozó munkája : „Alphabetum tironia-
num seu notas Tironis explicandi methodus". Ezt követék 
Mabillon 6 kötetü „De re diplomatica" czimü és Trombelli 
„Dell' arte di conoscere i codici antichi latini e italiani" 
czimü munkáikkal , k ik ezáltal a régi kéziratok kiadóinak 
soha eléggé meg nem hálálható szolgálatokat tettek. 

Az egyháznak e nembeli érdemei el lőnek ismerve a 
profán irók által is ; többi közt Prévost „Manuel complet 
de sténographié" czimü munkájának 5. oldalán ekkint nyi-
latkozik : A kereszténység, mely az ókori barbárság ter-
mészetes jó hajlamait és műveltségét oly jól tudta minden-
kor a maga hasznára és előnyére fordítani, nem téveszté 
szeme elől a tirói jegyzetek fontosságát sem. Ezen jegyze-
tek, hajdanta egy profán mesterségnek tényezői, az egyház 
szolgálatára avattat tak fel s az isteni igének hirdetésekor 
alkalmaztatva, a vallásnak terjesztését hatalmasan előse-
giték. Magnacon ez ügyben sz. Cypriant helyzi Seneca 
mellé ; Prudentius dicséneke sz. Cassiusra tanúskodik holmi 
gyorsírászati jegyeknek ismerete mellett. 

De hogy a gyorsirászat napjainkban is szolgálja az 
egyházi szószéket, bizonyítják Lacordaire, Ventura és más 
szónokok beszédeinek oly hamar és tökéletesen végbement 
kiadásai, melyek a szónokok minden rögtönzéseivel együtt, 
alig hogy a beszédek tar tat tak, már meg is jelentek. 

Mindamellett a legdicsőségesebb alkalmazást talá-
landja a gyorsirászat a zsinat mellett s Ausonius, ki 146 
epigrammájában halhatatlanitá a „Notarium velocissime 
expedientem", sokkal méltóbb tárgyat találhatna most, ma-
gasztalva azon művészetet, melynek azon dicső feladat 
jutott , a pápa, a püspökök a Szentlélek vezérlete alatti 
szavait megörökíteni. 

A régi gyors- vagy jobban mondva rövidirászatnak 
egyik legszebb maradványa azon jegy, melynek jelentése a 
Meter tou Theou ; ez volt azon nemesítő bélyeg, melyet a 
vallás ezen' művészetre nyomott ; azért az most ar ra leend 
ismét használva, hogy ugyané boldogságos Szűz oltalma 



alatt az egész világba vigye szét a zsinatnak örökké igaz 
tanait. Tar t sák meg a sötétben működő társaságok a maguk 
számára a s t e g a n o g r a p h i á t , a titkos jegyekkel való 
Írásnak mesterségét ; az egyház a s t é n o g r a p h i â t hasz-
nálja, hogy szavát a világ népeivel megismertesse. — Ezen 
alkalommal a gyorsíró nem leend kénytelen oly dolgokat 
jegyezni, mint a milyenek az egyes törvényhozó testületek-
ben nem ri tkán hallatszanak ; ő itten csak az örök igazság 
szavait fogja hallani s azokat feljegyezni, a szeplőtelenül 
fogantatott szent Szűznek oltalma alatt és IX. Piusnak 
örök dicsőségére. * 

LYON. Rituálé. Bonald bibornok folyó évi májushó 
16-án egy körlevelet intézett megyéjének papságához, mely-
ben elrendeli, hogy ezentúl megyéjében egyedül a róma-lyoni 
liturgia használtassék s egyszersmind azon időpontot is meg-
határozza, melytől kezdve a papság azt a mindennemű isteni 
tisztelet alkalmával foganatba vegye. A körlevél követke-
zőleg hangzik : 

Szeretett munkatársaim az Úrban ! 
Amióta ő szentsége, dicsőségesen uralkodó pápánk, 

abbeli óhaját fejezé ki, hogy a rómalyoni liturgia, mely már 
Pipin és Nagy-Károly idejében oly dicső helyet foglalt el 
egyházi közéletünkben s csak azóta, az eretneki szellem 
működése által volt némileg háttérbe szorítva, régi helyét 
ismét elfoglalja, folytonosan növekedett azon papoknak 
száma, kik az egyházrendelte breviáriumnak elmondásában 
ezen szertartáshoz alkalmazkodtak. 

Szent kötelességünknek tartottuk mindenkor tiszte-
lendő papságunk számára mindama pápai jóváhagyással 
ellátott szerkönyveket beszerezni, melyek eme szent kötelem 
szabályszerű teljesitésére szükségesek, minthogy ez is egyike 
azon eszközöknek, melyek arra szolgálnak, hogy azon kö-
telékek, melyek bennünket a minden keresztények közös 
anyjához, a római szent anyaegyházhoz fűznek, mindinkább 
megerősödjenek. 

De már azért sem szabad eme könyveknek behozatalát 
s használatba vételét továbbra halasztanunk, minthogy ok-
vetlenül szükséges, hogy ama fiatal paptársaink, kik 1864 
óta nyerték el s pedig a róma-lyoni szertartás szerint a szent 
rendeket, azon plébániákon, hová szétküldjük őket, az uj 
miséskönyvet találják. Tudjá tok, kedvelt testvéreink, hogy 
IX. Pius személyesen ellenőrzé eme misemondó könyvnek 
kiadását, melybe több, a régi lyoni missaléból származó imát 
oly czélból igtatott, hogy ennek tiszteletre méltó voltát ezáltal 
öregbítse, mert ő szentsége szertartásunkat jóváhagyta, 
tekintetbe véve annak régiségét és helyes szerkezetét. 

Ennélfogva egyházunk számára fenmaradt azon sza-
badalom, melynél fogva az, mint a milánói, régi sajátszerű 
arczulatát megtartja, miáltal az egyes, a hivek közt dívó 
szent szokások a róma-lyoni szertartás befogadása által mi 
változtatást sem szenvednek, az ünnepélyek, a szertartások 
s a szertartási szabályok ugyanazok maradván. 

Ámbátor pedig a misemondó könyv épen a sz. szer-
tartások foganatba vételének alkalmával különösen hasz-
náltatik, egymaga ez még sem elegendő, kívántatván e vég-
ből oly könyv is, mely az ide vonatkozó szent énekeket 
tartalmazza. Eme könyvek,jóváhagyásunkkal ellátva,immár 

ki vannak adva s e percztől fogva tiszt, papságunk rendel-
kezésére állanak, mely közül sokan már régóta sürgetik 
eme könyveket részint azért, mert mihama rább szeretnének 
szentegyházunk látható fejének nyilvánosan k ifejezett óha-
jához alkalmazkodni, részint pedig azért , mivel amúgy is 
már uj könyveket kellvén beszerezniük, il lőnek gondolák 
a fenforgó hiányt mielőbb helyre pótolni ; s ezért siettünk e 
jelen levelünk által mindenkinek tudtára adni, hogy ebbeli 
kívánalmuk teljesítésének immár mi sem áll többé útjában. 

A római énekes könyvnek eme kiadása tehát, melyre 
imitt utalunk , a lyoni megye számára készült s ugyanaz, 
mely már a XVII században is egyszer ugyané megye szá-
mára rendeztetett. Az ott található énekek olyanok, mint 
azt az előszó is kifejezi, melyek a mostanig nálunk divókhoz 
igen közel állanak. Nincs itt egyébiránt szó az orátiok-, 
lectiok- és praefátioknál használtatni szokott énekmódról, 
mert e tekintetben mindaz, mi nálunk tényleg szokásban 
volt, hiven megőriztetett. Hasonlólag áll a dolog az átalános 
miseénekeknél, hol a változások oly másodrendűek, hogy 
alig vehetők észre, a mint is minderre a könyvnek előszava 
behatóan figyelmeztendi testvéreinket. Egyátalán, e köny-
veknek használata még a kényelem tekintetében is igen sok 
előny nyel já r ; az egyházunk sajátságait tartalmazó rész 
Clément Bódog ur, jóhirü zenetanár, ellenőrizete mellett 
készült, a ki régebbi lyoni kiadásainkat is eszközlé s jelen-
leg is azon volt, hogy eme külön részletek, melyek megyénk 
propriurnát képezik, az illető helyeken felvétessenek. 

Egyébiránt, ha ezen uj könyveknek behozatala alkal-
mával némi nehézségek merülnének is fel, eloszlatandja 
ezeket ama gondolat, kedvelt testvéreink, hogy ez által en-
gedelmességünket mutat juk ki egyházunk feje i ránt , mi által 
viszont hivek maradunk lyoni szentegyházunk ősrégi hagyo-
mányaihoz, mely ezen engedelmességben mindenkor legfőbb 
dicsőségét találá. 

Ezen gondolatok lelkesítének bennünket, kedvelt test-
véreink, midőn a köv etkező rendeleteket kibocsátottuk : 

1) Megyénkben a róma-lyoni szertartáskönyveket hir-
detjük, úgymint a breviáriumot, a misemondó-, szer- és ének-
könyveket, melyek mind jóváhagyásunkkal ellátva Leclerc 
Adriannái Párisban megjelentek. — E könyvek a mai nap-
tól kezdve megyénk minden egyházánál használatba vehe-
tők. Továbbá, arra nézve is intézkedtünk, hogy Pelagand úr 
által világi híveink számára is megfelelő imakönyvek (a 
Paroissién noté) kiadassanak, kinél a fenjelzett könyvek is 
mind kaphatók. 

2) A folyóévi oktoberhó 3-tól, mint a sz. olvasó ünne-
pétől kezdve, ezen könyveknek használata kötelességgé vá-
lik megyénk minden vallási testületében és papnöveldéjében. 
Az ezen különféle helyeken működő lelkész, igazgató, elöl-
járó és tanár urak ezen naptól fogva ezen testületek nyilvá-
nos isteni tiszteleténél ezen könyveket fogják használni s 
int jük ezen urakat , hogy a róma-lyoni szertartást még a 
magánmiséknél és a breviárum elmondásánál is kövessék. 

.3) Felhívjuk a megyénkbeli egyéb papi egyéneket, 
valamint a lelkészkedő papságot is, hogy egyházaikban az 
előbbeni czikkely értelmében já r janak el. Aszerint, a mint 
az uj könyvek beszereztetnek, erről azon helynökünk tudó-
sítandó, kinek hivatalköréhez a plebániaügyek tartoznak ; 
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ehhez azon nehézségek iránt is, melyek az egyes plébániák-
ban az uj könyvek behozatalakor nétán felmerülnének, az 
illető felterjesztések teendők. 

4) Azon szándék által vezéreltetve, hogy jelen leve-
lünk a szertartás megváltoztatásának ügyét egyszermin-
denkorra befejezze, kijelentjük, hogy az u j könyveknek 
használata megyénk minden egyházában a nyilvános isteni 
tiszteletnél nem kevésbbé, mint a csendes plébániai misék-
nél is, 1875-ki január hó 1-től fogva szorosan kötelezővé 
válik a nélkül, hogy jelen rendeletünk még egyszer ismé-
teltessék. 

5) Mihelyt a róma-lyoni szertartás valamely egyháznál 
a megelőző czikkelyek értelmében a nyilvános isteni tiszte-
letnél behozatott, legott kötelezővé válik az, kivétel nélkül, 
mindazon duplex és más napokra nézve is, melyeken a 
fogadalmi misék ezen szertartás szerint tiltvák s ugyan-
akkor a róma-lyoni szerkönyv kőtelezővé válik mindazon 
papokra nézve is, kik valamely templom mellett alkalmaz-
vák, még akkor is, ha a jelenleg dívó misemondó könyv 
mellett cséndes misét szolgálnának. 

6) Jelen levelünk vétele után legott az egyházérte-
kezleteken és a községekben felolvasandó. 

Ugy hiszszük, kedvelt testvéreink, hogy azon alap-
eszme, mely jelenlegi rendeletünk kibocsátása alkalmával 
vezérelt, tisztán áll lelki szemeitek előtt. Időt engedünk az 
egyes plébániáknak s szabad akara t jukra bizzuk, az u j 
könyveket önkényt elfogadni azon kitűzött időpontig, me-
lyen túl ezeknek befogadása kötelezővé válik a nyilvános 
isteni tiszteletnél s mindenütt, ahol az egyházi cselekvény 
a hiveknek szemeibe ötlik ; oly rendszabály ez, melyet to-
vábbra nem halaszthatunk egyrészt őszentsége nyilvánosan 
kifejezett egyenes parancsa miatt, másrészt azért, hogy ez 
által többnemü nehézségeknek elejét vegyük s a hiveknek 
lelki épülését előmozdítsuk. Egyébiránt szivük ajtatos su-
gallatára bizzuk azon papoknak, kik 1864. márcz. hó 17-e 
előtt vették fel az alszerpapi rendet, váljon ezentúl a bre-
viárium és a magánmisék elmondásánál a római ide vonat-
kozó könyveket akarják-e használni. 

Fogadjátok kedvelt munkatársaink az Urban válto-
zatlan szeretetünk biztosítását. 

L y o n , 1869-i május hó 16. mint pünkösd-vasárnap-
ján, Bonald bibornok, lyoni érsek s. k. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Notwend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 
De teljesen okulhatnak e czikkelyből az u. n. „liberá-

lisok" is, hogy egyedül a kath. egyháznak adott szabadság 
s a pápaság kétségbovonhatlan jogainak figyelembe vétele 
által biztositható Europa ingadozó társadalmi viszonya, 
hárítható el a válságos helyzetben oly könnyen előállható 
conflagratio, melyet a szervezett forradalom alig vár ! Hogy 
csak azon feltét alatt kerülhető el a társadalmi harcz s 
nyerhető meg a népnek, melynek túlnyomó része katholi-
kus, bizalma a „liberális" kormányok számára. Beláthatnák 

innét, hogy a modern államok fen nem állhatnak, hacsak 
az egyháznak meg nem adják igazolt jogait, teljes szabad-
ságát. Hiszen a katholikusok ezzel nem kérnek kedvezmé-
nyeket, előjogokat, nem valami rendkívüli pártfogoltatást ; 
csak azt mondják ki hangsúlyozva, hogy semmiképen sem 
lehetnek hajlandók a józanul félreismerhetetlen jogczimeken 
sarkalló világi hatalmát a római pápának, az egyház füg-
getlenségének ezen lényeges garantiáját , senki emberfia jog-
talan követelésének s nagyravágyásának feláldozni ! 

A negyedik, illetőleg a munkálat első részének utolsó 
czikkelyében soroltatnak végre elő hat fejezeten, 83—115 
lapokon át, melyeknek átalános átnézete imez : 1) Italienische 
Stimmen. 2) Französische Stimmen. 3) Spanische und por-
tugiesiche Stimmen. 4) Britische Stimmen. 5) Stimmen aus 
Deutschland und den übrigen europäischen Ländern. 6) 
Stimmen aus Asien, Afrika und Amerika — a jelentősebb, 
bölcs, erényes és istenfélő egyének, irók, publicisták, állam-
férfiak, kiváltképen a jelen idők ka to l i kusa inak elfogulat-
lan felszólalásai, egy önálló, független fejedelemséggel biró 
szentszék mellett és védelmére. Az igazság- és jognak ezen 
mind megannyi lelkes zászlósai a gyakorlati észre fektetett 
megjegyzéseikben széles tudományuknak és magasztosult lel-
kületüknek maradandó emlékét biztositák. Mivel egyátalán 
nem lehet eléggé kiemelni azon áldozatkész kebleknek jeles 
bátorságát, kik e nyilatkozatokat felemelt homlokkal tet-
ték. Mert helyesen fogták fel és érték át, mivel tartoz-
nak az igazságnak nemcsak, de nemes elhatározottságuk 
által egyebeket kétség kivül hasonló szilárdságra buzdítot-
tak. Pillanatig sem tar tóztathat juk meg magunkat azon 
megjegyzéstől továbbá, hogy az, miként azok között oly sok 
kiválóállásu egyéniség van, kik az igazság és valóság jogainak 
védelmére tekintélyük egész súlyával léptek fel és szavaik 
által nyiltan az igaz ügy mellett nyilatkoztak, az ügy nagy 
horderejét,fontosságát mutatja s nyilvános bizonysága annak, 
hogyapápaság eszméje és világi souverainitásaközöttiszoros, 
állithatni, szükségképi összefüggésnek tudata mélyen be van 
gyökeredzveminden szellemileg emolkedett s erkölcsilegneme-
sedett egyéneknek szívében és hazugság azt mondani, misze-
rint a mélyebben gondolkodni és itélni tudó nemes keblek az 
egyháznak a szellemiekben legfőbb pásztorát világi uralom 
nélkül akar ják látni ! A jog és igazság iránti mindinkább ön-
érzetre ébredő buzgólkodás ezen nyilvánvaló példája,melyet e 
jónevü férfiak annak idejében adtak, bizonyára messze, igen 
messze kiható, arra való levén, hogy másokat rokonviszo-
nyok között utánzásra ösztönözzön, a kath. egyháznak uj 
fényt kölcsönözzön s ujabb diadalok előkészítésére szol-
gáljon. Azért, noha minden mást elhallgatunk is e czikkely-
ből, azt nem tehetjük, hogy fel ne említsük a 91. lapon 
előjövő franczia szózatok egyikét. „„Szükséges", mondja 
helyesen Odilon-Barrot a törvényhozó gyűlés 1849-ki okt. 
20 ki ülésében, „szükséges, miszerint e két hatalom össze 
legyen olvasztva a római államban, hogy el legyen egymás-
tól különözve máshol mindenütt az egész világon." 

Vonjuk már az első részre nézve, melyet imént bemu-
tatánk, ítéletünket egy pár szóba. 

Ezen rész, mely pusztán történeti szempontból te-
tekintve is, mint históriai adatokban gazdag kincsbánya, 
mondhatni „in seinen Einzelnheiten (ein) vollgültiges Testi-



monium," — a figyelmes olvasásra, sőt komoly tanulmá-
nyozásra is eléggé nem ajánlható ! Igenis, ha van valami 
döntő Ítélet még izgalmas, per eminentiam ,liberális' (!) éle-
tünkben, ha van Isten után még némi elutasíthatatlan te-
kintély, mely előtt a lázongó elmék, az emberi felfogások 
ingásai meghajol janak : úgy bizonyára ez a most ismerte-
tett részben fellelhető nemestevékenységü, ünnepelt egyé-
nek Ítélete; mely öszhangzó ellenzést és kárhoztatás t ké-
pez azon embereket és polgári hatalmasságokat illetőleg, a 
kik és melyek a pápaságnak politikai álláspontját a k a r j á k 
megingatni, államai területi sértetlenségét, ugy az erkölcsi, 
mind szerződési szempontoknak lábbal tiprásával, semmibe 
sem venni s a római pápának hatalmas befolyását a nem-
zetközi ügyekre, mint átalában a világra, melynek tanítá-
sára és gondozására küldetett , mindenképen csökkenteni ! 
Mely Ítélet, öszhangzó ellenzés s kárhoztatás, illetőleg meg-
győződésszülte nyilatkozatok annál nagyobb fontosságúak, 
minthogy egyik-másik oly ország fiainak szájáról hangzott 
el, mely országban nem oly rég a vallás és a római apostoli 
szentszék ellen sok minden összeesküdni látszék, honnan 
századunk betegsége, a skepticismus és materialismus, azon 
szörnyetegek, melyek szélvészdulta napja inkban, mint az 
ordító oroszlán, körü l já rnak , keresvén, kit elnyeljenek, — 
egész Európára ki ter jedt , hol egynémelyeket mintegy a po-
kol bérelt fel és készített el, hogy a katholicismus békéjét 
és nyugalmát háborgassák, tisztességét és tekintélyét kis-
sebbítsék s a pápai világi uralomnak népszerütlenitésén 
dolgozzanak minden irányben ! 

(Folyt , köv.) 

VEGYESEK-
— Közoktatási miniszter ő exclja hazánkból 30—35 

néptanitót küld k i külföldre, hogy az ottani tanítási modort, 
az iskolák berendezését stb. tanulmányozzák. 

— A salzburgi érsek, Németország primása, a német 
püspököket, ide értve az ausztr iaiakat is, folyó év September 
elsejére Fuldába hivta össze értekezletre. 

— A német-katholikus congressus ez idén September 
3—6-án Düsseldorfban t a r t j a üléseit. 

— A bécsi községtanács csak nem tagad ja meg magát. 
Legújabban kérvényt intéz a kormányhoz, melyben a zár-
dák eltöröltetését kérelmezi. Ki ne bámulná ezen jó u raknak 
buzgalmát. Kíváncsiak vagyunk, miként értelmeznék ezen 
u j reformátorok az alkotmány által biztosított vallássza-
badságot. 

— A regensburgi gymnásium tanulói közt létezett egy 
Mária-egylet, melybe vagy 150 tanuló volt beirva s mely 
egyletnek czélja nem volt egyéb, mint hogy a tanulók a 
szabályok értelmében kötelezték magukat erkölcsös életet 
élni s szorgalmasan tanulni. A magas kormány ilyczélu 
egyletet veszélyesnek tartván, az egyletet megszüntette, a 
tanulókat vagy az egyletböli kilépésre vagy a gymnásium 
elhagyására kényszerítette. Gyönyörű vallásszabadság. Ha-
nem a páholyokba beiratkozni szabad. 

— A németek csak szeretnek ülésezni. Valóságos con-
gressusdüh lepte meg őket. Volt már Bécsben vasúti s írói 
congressus; augustus 7—9-én Eisenachban a socialista-
demokra t áknak ; aug. 15-én Mainzban a nyomdászoknak; 
Heidelbergben a jogászoknak ; Innsbruckban az orvosok-
nak s természetvizsgálóknak ; Stettinben a mérnököknek ; 
Kielben a nyelvészeknek; Lausanneban a béke s szabadság 
egyletének congressusa. Non est consilium, nisi in Domino ! 

— Triestben legújabban egy katholikus egylet tar tot ta 
üléseit. Insul tá l ta t tak . Hisz ez Ausztr iában már nem tar-
tozik az újságok közé. 

— Olaszországban most aka r j ák lega degli uomini 
onesti, becsületes emberek egyletét megalakítani. Bizony 
nem irigylendő szegény Olaszország sorsa, melyben a be-
csületes embereket már össze kell keresni. 

— Veronában több ajtatos hivő elhatározta, hogy 
minden vasárnap és pénteken fognak a szent áldozáshoz 
járulni , kérve Istent, segítené szenta tyánkat s gyámolítaná 
az egyetemes zsinat magasztos czéljainak elérésében. Ezen 
aj tatoskodók száma napról napra jobban szaporodik. A 
szeretet leleményes s pietas ad omnia utilis. 

— Julius 28-án ment végbe a stockholmi kir. palota 
kápolnájában a dán királyi herczegnek Louisa svéd her-
czegnővel kötött házassága. Midőn már a hivatalos szemé-
lyiségek elfoglalták helyeiket, megjelent az upsalai érsek, 
az ország első egyházi méltósága, aranyszövetü misemondó 
ruhában, kazulában, püspöksüveggel fején s pásztorbottal 
kezében. Segédkezett mellette hasonló egyházi ruhába öl-
tözködött négy lelkész. S ezen érsek a négy lelkészszel 
egyetemben, noha protestáns, ép úgy volt öltözködve, mint 
a mi katholikus püspökeink. A lutheranismus Svédország-
ban megtar tot ta a külső viseletet, sőt a szertartási tényke-
déseket, de mindenesetre értelem nélkül, minthogy az isteni 
tisztelet központját , a szent misét elvetette. Igy van ez több 
helyütt , főleg Északnémetországban, hol a protestáns lel-
készek megtar tot ták az egyházi ruházatot , sőt legtöbb 
helyen a szertar tásokat is. Hisz csak igy lehetett a szegény 
népet protestantizálni annak idejében. Berlinben e század 
elején még voltak gyontatószékek s mint ál l í t tat ik, Szilézia 
némely helyein mai nap is találhatók. 

— Unterwaldenban a cantoni tánács büntetés terhe 
alat t megtiltotta a 18 éven aluli gyermekeknek a dohány-
zást. Mert gátolja a test kifejlődését. Há t a lélek épségére 
nem inkább kell felügyelni a gyermekeknél ? Pedig mennyi 
mérget sz ivatnak be szegényekkel a rosz könyvek á l ta l ! 

— A s z e n t L á s z 1 ó - 1 á r s u 1 a t VI I . k ö z g y ű -
l é s é t f. évi September 14. s 15. napjain Pécsett t a r tand ja , 
melyre a társulat t ag ja i tisztelettel meghivatnak. A gyűlést 
a pécsi székesegyházban reggeli 8 órakor mondandó szent 
mise fogja megelőzni. 

Hogy az elszállásolás körül kellőleg intézkedni lehes-
sen, kéretnek a tisztelt társulati tagok, k ik e közgyűlésben 
résztvenni óhaj tanak, hogy szándékukról a Szent-László-
társulat t i tkár i hivatalát (Pest, belváros, Lipót-utcza 11. sz.) 
f. évi sept. 5-ikig értesiteni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten a Szent-László-Társulat 1869. évi julius 
27-én tar to t t választmányi gyűléséből. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO.. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, augustus 14-én. 13 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
çyarutcza 3-i. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (.haltér és alduuasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
állam által történt lefoglalása felett. — Szemelvények a 
fm. herczegprimásnak papságához intézett körleveléből. — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
áilam által történt lefoglalása felett. 

I. A „Religio" 11. számában közölve volt, hogy 
az olasz parlamentben junius 12-én több képviselő 
interpellálta az igazságügyminisztert, honnan van 
az, hogy míg a klérust vagyonától oly készségesen 
megfosztotta a kormány, most a papság ellátásáról 
oly roszul gondoskodik, hogy sokan közülök való-
ságos nyomorral küzdenek ? 

Az olasz parlament által 1867 ik év augustus 
15-én hozott törvénynek harmadik czikkelye vilá-
gosan meghagyja a kormánynak, hogy azon egyhá-
ziaknak, kik e törvény értelmében javadalmaiktól 
megfosztatnak, ellátásáról úgy gondoskodjék, mi-
szerint azok az állampénztárból épen annyi fizetést 
húzzanak, mennyi jövedelmük volt a törvény hoza-
tala előtt azon egyházi javadalomból, melynek jogi-
lag élvezetében voltak vagy mennyi fizetést kaptak 
hivataluknál fogva az egyháztól. 

Lazzaro képviselő afenemlített napon világosan 
kimutatta, hogy a kormány a törvénynek végrehaj-
tásánál egyoldalulag, önkényesen s igazságtalanul 
jár el s a törvényhozó akarata ellen cselekszik, mi-
dőn a fizetéseket, semmi tekintettel sem lévén az 
egyháziaknak előbbeni jövedelmeire, úgy rendeli el, 
hogy a ki, például, a törvény hozatala előtt 500 fr. 
évi fizetést húzott ez egyházvagyonból, most az 
államtól csak 50 frankot kap s ezáltal végnyomorba 
taszíttatik. 0 állítását példákkal is bebizonyítja s 
felhozza, miszerint a kormány ebeli önkényes eljá-
rását még akkor sem változtatja, midőn a törvény-
szék őtet elitéli. 

Mancini képviselő maga részéről Lazzaro állí-
tásait magáéivá teszi s még felhozza, hogy Nápoly-
ban több templom bezáratott, javadalmai lefoglal-

tattak s a templom mellett alkalmazásban volt egy-
háziak manapig még egy krnjezárt sem kaptak az 
államtól s midőn ő e miatt a cultusalap igazgatóját 
megkérdezte, ettől azon feleletet nyerte, miszerint 
azon egyházi javadalmak lefoglaltatásáról épen 
semmi tudomással sem bir, tehát a fizétést sem teheti 
folyóvá. 

Brunetti képviselő állítja, hogy ő több papot 
ismer, kik minden javadalmaiktól megfosztattak s 
most kénytelenek a minisztériumtól alamizsnát kérni, 
minthogy a kormánytól egy krajezár fizetés sem 
utalványoztatott számukra. 

Melchiorre képviselő a püspökökről szóltában 
fájdalommal említi, miszerint több püspök mind-
ekkorig hiába várja az őket törvény szerint megillető 
fizetésnek utalványoztatását. S reményli, hogy ha-
bár az igazságügyminiszter nem is osztogathat ke-
gyelmeket, a püspökök iránt legalább igazságos fog 
tudni lenni. 

S mit felelt mindezekre az igazságügyminiszter? 
Ahelyett, hogy a felhozott adatokat tagadná, lako-
nikus egykedvűséggel azt válaszolta, hogy a helyzetet 
tanulmányozni fogja s később jelentést fog róla tenni. 

Ezzel az olasz parlamentben vége van a dolog-
nak s a klérus ? Ez szegény küzdeni fog sorsával, 
éhezik, nyomorog s hozzá még pro superabundant! 
üldöztetik. 

Pedig az illető képviselők csak azon egyháziak-
ról szóltak, kiknek helyzete tudomásukra jutott. S 
mennyien vannak püspököktől kezdve az utolsó szer-
zetesatyáig, kik még talán többet szenvednek, de 
nélkülözésüket senki fel nem említi, mert nem tndja. 

Vannak Olaszországban püspökök, kik pap-
növeldéikbe vonultak, mert házat vinni nem képe-
sek; másokat saját papjaik s hiveik tartják el össze-
gyűjtött filléreiken s ezen állapotot a szabadság, 
egyenlőség, testvériség elvének alkalmazása okozta. 

Elképzelhetni, minő lehet az ily megfosztott és 
szegénységre, nyomorra kárhoztatott papságnak 
állása oly társadalomban, mely semmi szentet sem 
akar ismerni. Képzelhetni, mily terhes lehet ott a 
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hivatalnak pontos, lelkiismeretes betöltése, hol az 
illető éhezni, fázni kénytelen. 

Az olasz kormány, úgy látszik, a szabad egy-
házat a szabad államban úgy értelmezi, hogy az 
egyházat koldúsbotra juttatja s azután szabadságot 
ad neki a — koldulásra. 

Hagyjuk e szomorú képet s menjünk tovább. 
II. Arra, hogy valamely előljáró hivatalát ponto-

san, minden körülmények közt lelkiismeretesen be-
tölthesse, bizonyos tekintetben függetlennek kell 
lennie s e függetlenségnek első kelléke az ön-
álló anyagi ellátás, birtok. Minél gazdagabb va-
laki anyagilag, minél kevésbbé szorul másra életé-
nek fentartásában, annál függetlenebb, annál köny-
nyebben fogja mindenki szemébe megmondani a 
kendőzetlen igazságot s annál bátrabban foghat fel-
lépni saját vagy övéi érdekének védelmében. Ellen-
kezőleg, minél szegényebb valaki s minél inkább 
van élete fentartásában másnak kegyelmére vagy 
jóakaratára utalva, annál nehezebb lesz reá nézve, 
hogy ne mondjuk, sok esetben lehetetlen, mindenkor 
s minden időben az igazságot megvallani, azt védeni. 

Azon állam, mely el van adósodva, elveszti 
állami önállóságát s hitelezőjének kegyelméből él. 
Azon család, melynek birtoka alig több egy diogene's-
hordónál, sokat lész kénytelen eltűrni, elnyelni, hogy 
csak annyit is szerezhessen, melylyel nyomorult éle-
tét fentartbassa. 

Ügy látszik, a dicső forradalmi elvek ily hely-
zetre akarják juttatni Olaszországban nemcsak a 
püspököket és papokat, hanem magát a pápát is. 

A koldús a legfüggetlenebb volna a forradal-
maknak az egyházra alkalmazott boldogító doctrinái 
szerint ! 

III. Az egyház mindenkor oda törekedett, hogy 
magasztos hivatásának elvégzésében minél függetle-
nebb legyen. Ezért az állam általi fizetését papsá-
gának soha sem óhajtotta, hanem úgy intézte dol-
gait, hogy legyen birtoka, melyből szolgái elélhes-
senek s terhére ne váljanak azoknak, kiket a lelki 
üdvösségre vezérelniök kell. 

Az egyház nem akarhatta az isteni tiszteletnek 
tartását, szolgáinak ellátását, jótékony intézeteinek 
sorsát állami pénzcrisiseknek kitenni. 

Az egyház nem akarhatta, hogy szolgái másnak 
kegyelméből éljenek ; mert a kegyelemosztogatás 
könnyen terhére válhatik a hatalmasnak s lealázza 
azt, k ; ilyenre szorul. Pedig nem illik, hogy a pap 
kopogtasson másnak ajtaján egy falat kenyérért; 

hanem illik, hogy a pap ajtaja nyitva legyen annak, 
ki segélyre szorul. 

Nem akarhatott tehát sem a franczia, sem a 
spanyol, sem az olasz forradalom egyebet, midőn az 
egyház birtokát lefoglalta, mint hogy a papságot 
függetlenségének egyik leghatalmasabb eszközétől 
megfoszsza, a mindenható állam vagy egyesek ke-
gyelmére utalja, meghunyászkodóvá, alkalmazko-
dóvá tegye. A forradalmárok, úgy látszik, tudják, 
mily értelme van a latin közmondásnak : paupertas 
maxima meretrix. 

IV. S mit nyer a társadalom az egyházbirto-
koknak lefoglalása által ? 

Moulart löweni tanár legújabban befejezett 
munkájában igen szépen megfelel e kérdésre. 

Az egyház birtokainak lefoglalása a nép sze-
gényebb osztályaira nézve mindenkor nagy csapás, 
egyik okozója azon roppant elszegényedésnek, me-
lyet az újkori társadalmakban tapasztalunk, midőn 
néhány dúsgazdagságban uszó mellett ezerenkint 
kínlódnak az emberek nyomorult sorsban. 

Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a 
szegényeket, ügyefogyottakat, betegeket, nyomor-
gókat felkarolja, számukra jogot biztosítson, a ke-
resztény felebaráti szeretetnek jogát s megszüntesse 
a rabszolgaságot, zsarnokságot. 

Jézus Krisztus e téren utódjául az egyházat 
rendelte, reá bizta ezen jognak kezelését, fentartását 
s az egyház a keresztény felebaráti szeretetnek jogát 
s kötelességét mindenkor sajátjának ismerte, szerke-
zetébe felvette, ezen szeretet volt éltető eleme, min-
den intézményeinek rugója. 

Merjük állítani, miszerint az egyháznak birtoka 
osztatlanul s különbség nélkül mindig a szegénység-
nek volt birtoka. Mert még azon javadalmak is, me-
lyek az egyház szolgáinak eltartására szolgálnak, a 
felebaráti szeretet gyakorlatára szánvák. Hisz a pap 
csak annyit fordíthat jogosan magára a jövedel-
mekből, mennyire szigorún véve szüksége van s az 
egyházjog súlyos felelősség terhe alatt parancsolja, 
hogy a többi rész jámbor czélokra fordíttassék. 

Tekintsünk kissé a múltba s mit tapasztalunk? 
Azt, hogy a leggazdagabb vallásos társulatok, egy-
letek, a felebaráti szeretetnek gyakorlatára fordí-
tották minden birtokukat, nemcsak szellemi tehet-
ségeiket. Nem volt emberi nyomor, mely a keresz-
tény felebaráti szeretet e hőseinek figyelmét kike-
rülte volna. Itt voltak a szopós gyermekek számára 
Brephotrophiák; ott árvák számára Orphanotrophiák ; 
emitt betegek számára Nosocomiák; amott utasok 
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számára Xenodochiák ; elgyengült öregek számára 
Grerontoconiák ; másutt mindennemű ügyefogyottak 
számára Ptochotrophiák. Azon szerzetek pedig, me-
lyeknek keblében ily intézet nem létezett, kötelesek 
voltak naponkint bizonyosszámu szegényeket eltar-
tani táplálékkal, az utasokat befogadni, bizonyos 
körülmények között huzamosb ideig mindennel el-
látni s a jobbmódú családoknak elszegényedett öreg 
tagjait, barátait vagy elöregedett szolgáit csekély 
dijért eltartani. Fordítsd bár hová szemeidet, min-
denütt azt fogod találni, hogy az egyházbirtok másra 
nem szolgált, mint a legnemesebb vendégszeretetre, 
legönzéstelenebb jótékonyságra. 

Elképzelhetjük már most, mennyi sok jót esz-
közölhettek ily egyházi jótékony intézmények a sze-
gények s szükséget szenvedők sorsának enyhítésére 
oly államban, melyben léteztek. Ezen intézetek a 
leghelyesebben voltak berendezve, pontos háztartás-
sal birtak s a gazdálkodásnak minden nemére kiter-
jeszkedtek, főleg pedig a földművelést kitűnően ke-
zelték. S ezen pont figyelemre méltó. Mert anyagi 
jólétünk végső elemezésben a földből származik. Ezt 
kell tehát nemcsak birtokolni, hanem helyesen mű-
velni és az innen nyert jövedelmet felhasználni azon 
társadalom s annak szükséget szenvedő tagjai szá-
mára, melyben a birtok létezik. Mert ha a birtokból 
nyert jövedelem egy része azon nép között osztatik 
el, bár mily szín alatt, mely népnek tulajdonképeni 
munkája által nyeretett s ezen elosztás bölcs mér-
tékkel alkalomszerüleg történik : akkor azon nép 
nem fogja ismerni a nyomort s aránylagos jólétnek 
fog örvendeni. De ha a jövedelemnek nagy része 
elfecséreltetik vagy oly vidéken, tartományban emész-
tetik fel, mely annak előteremtésében semmi részt 
nem vett, akkor azon birtoknak népe pangani fog s 
nyomorogni. 

Már most az egyházi intézmények, mint szer-
zetek, apátságok, káptalanok stb. épen e tekintetben 
hatottak mindenkor s hatnak most is a jólétre az 
által, hogy jövedelmeiket, ha nem egészben, de min-
denesetre legnagyobb részben ott költik el, hol sze-
rezik s igy közvetlenül a nép közt marad, amit mun-
kájával szerezni segített. Ezt nem szoktákjitekintetbe 
venni az emberek, midőn az egyházi birtokok ellen 
kikelnek ; pedig nem megvetendőfontosságu minden 
hazáját szerető s annak anyagi jólétét szívén viselő 
polgár előtt. 

Cselka Nándor. 

Szemelvények a fin. herczegprimásnak papságához 
intézett körleveléből: 

Da c a s t i t a t i s v i r t u t e , v e l u t p r a e c i p u o o r n a -
m e n t o c l e r i . 

Ab Apostoloriim aetate ad nostra usque tompora quo-
quot Ecclesiae Dei decus ac emolumentum curae cordique 
habuerunt Ecclesiae Antistites, totis viribus eo connisi sunt, 
ut quos nacti sunt in vinea Domini cooperatores, ii digne 
ambularent vocatione sua, atque ut vita ad omnem saneti-
moniam et konestatem composita populo praelucerent. Sane 
S. Pauli Epistolae refertae sunt providis illis ac paternis 
inonitionibus, quibus evangelieos saos adjutores exhortatur, 
ut in omnibus seipsos praebeant bonorum exemplum operum 
in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum et 
irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur nihil ha-
bens mali dicere de eis; ut modestia eorum nota sit omnibus 
hominibus, ut in omnibus exhibeant seipsos sicut Dei mini-
stros. Eadem ample edisserunt SS. Hilarius, Ambrosius, 
Chrysostomus, M. Gregorius et alii, quorum longum foret 
texere seriem. Atque hinc est, quod vix reperire liceat ali-
quam ex innumeris, quae in Ecclesia celebratae sunt, Syno-
dis, quae de vita et honestate Clericorum praeeiperead suas 
pertinere partes non dignovisset. Inter quas eininet SS. Tri-
dentina Synodus, cujus Patres edicere non dubitaverunt, 
nihil esse, quod alios magis ad pietatem et Dei cultum 
assidue inttruat, quam eorum vitam et exemplum, qui se 
divino ministerio dedicarunt; cum enim a rebus saeculi ad 
altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tamquam spe-
culum, reliqui oculos conjiciunt, ex iisque sumunt, quod imi-
tentur. Et nonne Sacerdotes omnes in diseipulorum suorum 
persona alloquitur divinus magister, cum vocaret eos lucem 
mundi, salem terrae, per quem condiendi essent populi ? Ad 
quae apposite observatS. Ambrosius :') „Vide3 nihil inSacer-
dotibus plebeium requiri, uihil populäre, nihil commune cum 
studio atqueusu et moribus inconditae multitudinis ? Sobriam 
a nobis gravitatem, seriam vitam singulare pondus dignitas 
sibi vindicat sacerdotalis. Quomodo enim petest observari a 
populo, qui nihil habet secretum a populo, dispar a multi-
tudine? Quid enim in te miretur, si sua in te recognoscat, 
si nihil in te aspiciat,quod ultra se inveniat ? Supergrediamur 
igitur plebeias opiniones et strata quaedam gregalis conversa-
tionis, ac detritae viae orbitas declinemus, ac vulgaris semi-
tae solum." 

Castitatis gemmam inter Sacerdotis ornamenta primum 
locum omni jure sibi vindicare, suoque splendore ecclesiasti-
cum ordinem mirum in modum condecorare, ex ipsa hujus 
virtutis natura liquet omnino. „ 0 quam pulchra est casta 
generatio cum claritate" ait Sapiens „immortalis est enim 
memoria illius, quoniam apud Deum nota est et apud homi-
nes" seu probatur Deo et hominibus. Nec id mirum ; nihil 
enim sublimius, nihil nobilius ipsa voluntariae ac perpetuae 
castitatis virtute, quam cum gentiles tum christiani originis 
esse divinae existimant, cujus memoria sit immortalis, in 
cujus comparatione omne aurum arena est exigua. „Nulla 

') Epist. 10. 
13* 



vir tu te" ait Cassianus,2) „tarn angelis aequantur homines, 
quam ca ti tate," quin imo super angelo3 quoque pereamdem 
quodammodo evehuntur ; dum enim illis castitas conditio est 
naturae, in nobis virtutis eximiae habet rationem, ea ornans 
hominem puritate, qua in terrestri claruit paradiso, ita ut 
caro obsequatur spiritui. Nulla alia quam hac vir tute ad 
Deum, sibmiet ipsi sufficientissimum propius acceditur, quae 
vir tus teste S. Barnardo3) „angelum de homine facit et in 
hoc mortalitatis loco et tempore statum quemdam immorta-
litatis repraesentat ." 

Si virtus castitatis plenum sit laudis opus, cunctis me-
morabile terris, non est, quod quem mirari subeat, Nos de 
illa his in pastoralibus litteris disserere. Memores enim hor-
rifici illius „ Vae," quod a Deo per prophetam illis in tentatur , 
„qui consuunt pulvillos subomni cubito manus,"4) vae illius, 
quod Daus per eumdem vatem mlnatur pastoribus Israel 
d.cens:quod infirinum fuit, non consolidastis et quod perierat, 
non quaesistis"5) ; perbene porro scientes oves Domini nobis 
commissas de manu nostra fore requirendas, ne tremenda 
ilia prophetae verba unquam aure percipere compellamur : 
„et disparsae sunt oves meae, eo quod non esset pastor et 
factae sunt in devorationem omn'um bestiarum", vocem no-
stram attollondam esse decrevimus celibatus seu castitatis 
penes Sacerdotes Christianos perpetuae necessitatem exhi-
bituri . 

Tr ibuat Pater misericordiae, fons omnis virtutis et 
Sanctitatis, ut per paternam humilitatis nostrae vocem ii 
quidem, qui stolam innocentiae semper immaculatam custo-
dierunt, in sancto magis adhuc atque magis firmentur pro-
posito ; — ii vero, qui pactum cum Deo et ejus Ecclesia 
foedus, ruptis conscientiae et pudoris frenis temerario ausu 
infregerunt , salutari concussi horroré ad officium et trami-
tem Agni immaculati poenitentes rever tantur . — Absit a 
vobis, ut nobis de justitia et casti tate loquentibus tremefacti 
cum Felice respondoatis : s) „quod nunc attinet vade : tem-
pore autem opportuno accersam te qui enim scitis non 
extremum jam vobis illuxisse tempus ? Dominumque per 
humilem vocem nostram jam postrema ad j anuam cordis 
vestri pulsare vice ! Rumpite moras ! ipsum Felicis exemplum 
reddat unumquemque cautum ! Commisisse cavete, quod mox 
mutaro laboretis ! 

„Obsecro itaque vos Fra t res per misericordiam Dei, 
u t exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, 
Deo placentem."7) „Nescitis,quoniam corpora vestra membra 
sunt Chr is t i? Tollens ergo membra Chris t i faciam membra 
meretricis ? An nescitis, quoniam membra vestra templum 
sunt Spiritus S. et non estis ves t r i? Emt i enim estis pretio 
magno."8) „An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possi-
debunt. Nolite errare : neque fornicarii, neque idolis servien-
tes, neque adulteri, neque molles etc. regnum Dei posside-
bunt . E t haec quidem fuistis : sed abluti estis, sed sanctifi-
cati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri Jesu 

») Lib. de coll. 
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•) Act. XXIV. 24. 
») Bom. 12. 1. 
•) I. Cor. 6. 

Christi, et in Spiritu Dai no3tri."9) His verbis dum Aposto-
lus fideles ad intemeratam, nulla reparabilem ar te casti tatem 
hortatur , testem una agere voluit prêt i illius, quo cas t i tas 
nullo non tempore magni pensa inter Christi associas assi-
gnatas ob rationes poliere debeat; hostiam corporis nonnisi 
sanctam Dao placere diserte enuntians. 

Castitatem toti a suis cunabulis semper probatam fuisse 
generi humano, primisque eam sempar appositam fuisse vir-
tutibus observamus, quodipsum tabulae cunctorum, qui 
adusque exst i terut populorum uno quasi ore conclamant. Si 
priscos volvere annales lubeat, id profecto ex eis eruere ultro 
nobis conceditur, nullum plane reperiri posse populum, qui 
non ab iis, penes quos cura Sacrorum erat, qua temporalem, 
qua perpetuam postulasset castitatem. Ut a mythicis orien-
talium ordiamur religionibus, hae ne una quidem demta 
cunctae in iis, qui servitio Numinum se mancipant, castita-
tem ceu conditionem, sine qua illi ministerio fungi nequeant, 
requirunt ac urgent. Testes nobis pro hac sententia agunt 
Indi, quorum Brahmanis omne cum muliere commercium 
interdicitur. Brahman dum querelas ob id promit, quod sine 
uxore creatus sit, i daB i r inah accipit responsi : hoc ob id fa-
ctum fuisse, ut non dissipetur ; sed unice doctrinae, orationi 
et servitio divino vacet. Testes proferemus porro Persas, 
apud quos virgines Deo soli consecratae, obligationem coeli-
batus subira debuere. Persarum haec principia probaverat 
doctrina morális Chinensium, culmen perfectionis in eos re-
ponens, ut quis omnem e corde suo eradicet appetitum terre-
strem. Babylonii teste Horodoto dum actiones sacras per-
agore intendebant, a commercio sexus abstinentes semet 
purificabant. — Sacerdotes Isidis apud Aegyptios, sed et ii, 
qui diis serviebant, ad coelibatum fuerunt obstricti. — Haec 
vir tus apud lascivos secus Graecos quoque sutnmo pollebat 
honore et doni supernaturalis adinstar aestimabatur. Sacri-
ficia illa existimabant esse imperfecta, quibus non illabata 
adstitit virgo. Hierophanta mysteriorum eleusiniorum ma-
trimonio abstinere, aut conjugatus commercium fugere de-
buerat. E tp le r ique sophistarum et Poë ta rum statum coelibem 
ceu perfectiorem celebrarunt et continentiam virtutis adin-
star venerandam duxerunt , quae a jugo inperfectionum hu-
manarum liberet. — Ne de Romanis taceam, sufficiet virgi-
num Vestalium et honoris, quo apud suos f ruebantur popu-
läres, mentionem injecisse. Quales operteat esse eos, qui sacris 
operantur, hoc modo poeta canit : 

Vos quoque abesse procul jubeo, discedite ab aris, 
Queis tulit hesterna nocte gaudia Venus. 
Casta placent Superis ; pura cum veste venite 
E t manibus puris sumite fontis aquam. 

Nec minus eos, qui nefors majora ac sublimiora 
ambire praesumerent, — sicquidem voti damnar i cuperent, 
— continentes esse debere docebant, sie vate Venusino 
canente : 

Qui studuit optatam cursu contingere metam, 
Multa tulit fecitque puer . . . 
Abstinuit Venere et vino. 

Deorum auxilia imploraturi castitate sua se praeferen-
ter commendare studebant, sic apud Silium Italicum Juno-

») I,Cor. 6. 9-11 
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nem precati : „hue ades o Regina Deum, gens casta preca-
mur;" intime sibi persuasum tenentes, per castitatem mor-
tales simillimos fieri Diis. Hinc non pauci philosophorum 
quoque romanorum matrimonium ceu impedimentum perfe-
ctionis considérantes ab eo abstinuere, coelibatum utpote 
perfectiorem amplexi teste Seneca dieente : vita conjugalis 
altos et generosos spiritus frangit, a magnis cogitationibus 
ad humillimas detrahit. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . aug. 9. Szokásba jött Buda-Pesten egy darab 

idő óta nagyobb ünnepek előtt az ujságlapok utján a tem-
plomokban előadandó miseénekek teljes programmját kö-
zölni. íme egy példány : A buda-vizivárosi szent Anna-
templom bucsúünnepe jövő vasárnap, augustus elsején tar-
tatik meg, mely alkalommbl Zsasskovszky Endre egri fő-
egyházi karnagynak igazi egyházias szellemben irt s itt 
még elő nem adatott Missa pontificalis, B-dur 20. mü, czimü 
miséje a budai ének- és zeneakademia számos tagja s több 
zenekedvelő közreműködésével fog előadatni* Mellékletek 
lesznek graduáléra : Nostrum in Deum te credimus, tenor 
solo karkisérettel Horáktól, énekli Bogisich M. káplány és 
offertoriumra a 86-ik zsoltár Martinitől, alt solo, Knahl 
Adél asszony. A mise magánrészeit éneklik Schreiber Emma 
kisasszony (sopran), Knahl Adél asszony (alt), Bogisich M. 
(tenor) és Schmidt F. (bass). — A hegedűk Cremonából és 
Bresciából valók, a gordonkán hajdan Szuck Róza játszott ; 
a bőgőt a prágai conservatorium játszotta ki stb. stb. Kez-
dete tiz órakor, vége 11-kor, beléphetni ingyen. — Ezt az 
utolsó részt ugyan mi tettük hozzá s a prograinmban nem 
foglaltatik ; de mint nagyon oda illő része az egész színházi 
czédulának, valószinüleg jövőben el nem fog maradni. 

De legyünk komolyak. Ugyan mire való a templom-
nak, Isten házának, ily színpadi productiokká, conservato-
riumi s zeneakademiai előadásokká való degradálása ? Hol 
tanulták ezt a budapesti karmester urak ? Mi örülünk 
rajta, ha az isteni tiszteletet kitűnő zenemüvek előadása 
által kitűnő művészek vagy kitűnő műkedvelők emelni 
iparkodnak; azt sem ellenezzük, hogy a karmester kitűnőbb 
alkalmakra jobban megválaszsza az előadandó darabokat s 
jelesebb erőket alkalmazzon a zene előadásában ; sőt azt is 
megengedjük, hogy ünnep után akár nyilvánosan, akár 
privatim a közreműködőknek köszönetet szavazzon ; de azt 
soha sem fogjuk elnézni, hogy bombastikus programmok, 
ezeken kitett nevek által vonszoltassanak a templomba, 
« z e n t m i s é r e , olyanok, kik az előadandó darabokon 
gyönyörködni akarnak, egy vagy más énekest vagy éne-
kesnőt, ezeknek trilláit akar ják hallani ; mert a templomba 
nem gyönyörködni, nem élvezni, érzékeket csiklándoztatni 
kell járni, hanem imádkozni. 

A templomban a szent miseáldozat a fő, melylyel 
szemben minden néven nevezendő zenemű s művész keve-
sebb a semminél; nincs tehát helye annak, hogy a sz. mise 
ily programmokkal, mint valami szini előadás, tiszteletlen-
séggel illettessék. Az egyház pedig azt parancsolja, hogy a 

szent misét egészen, figyelmesen, illedelmesen, ajtatosan 
kell hallgatni. Nincs itt szó semmiféle altisták, tenoristák s 
bassisták hallgatásáról, ezek a szent misével szemben el-
enyésznek, kell, hogy elenyészszenek s előtérbei tolakodá-
sukat a templomban tűrni egyátalán nem lehet, néni szabad. 

Felkér jük tehát a tisztelt karmester urakat, hagyják 
el jövőre ezen templomi programmokat. Akik templomba 
akarnak menni nagyobb ünnepeken, menjenek kötelességük 
szerint imádkozni. Oda programmal, választékos darabokat 
igérő programmal, az embereket csalogatni nem szabad, mert 
a hely szent s benne a legszentebb titok ület ik; ez a fődolog, 
a többi mind említésre se méltó csekélység, melyet a fődolog 
hátrányára kiemelni akarni, hogy keveset mondjunk, nem 
egyházias. Sándor. 

C A S T E L GANDOLFO, julius eleje. A mindennapi 
tapasztalás tanítja, hogy IX. Piusnak még látszólagosan 

másodrendű cselekedeteiben is valami oly fenséges és tisz-
teletreméltó van, mi azoknak értékét és érteményét még 
mellékeseknek látszó körülmények közt is végtelenül emeli, 
íme egy ilynemű kis esemény, mely ő szentségének castel-
gandolfóbani utolsó tartózkodásakor adta elő magát. 

A mon dragonéi collégium rectora, melynek tanítvá-
nyai közt Rómának, Olaszhon- sőt még a külországoknak 
is legkitünöbbszármazásu ifjai nagy számmal találhatók, 
azon gondolatr a jött, hogy a gondviselésére bizott i f jakkal 
ő szentsége előtt tis ztelekedjék. Az út MondragonetőlCastel-
Gandolfóig megle hetősen hosszú, a miértis határozatba ment, 
hogy a felserdültek lóháton menjenek oda , a kisebbek 
pedig társaskocsikon. Az idevonatkozó készülődések meg-
történtek ugyan,-de oly hanyagon, hogy az elindulás pilla-
natában csak egyetlen egy igás ló állott rendelkezésre a 
tovamozdítandó omnibus számára, mely feltűnő hiányt sok 
tanakodás után egy segéd-öszvér által kellett pótolni. Ily 
módon aztán elindult a csapat. 

Kis ideig csak jól ment a dolog; de az első mértföld 
után megkötötte magát az öszvér, megállót s a további elő-
rehaladás elleni idegenkedésének a legfélreérthetlenebb jelek 
által adott kifejezést. — Minden gyengédebb vagy erélyesb 
kísérlet ezen, e pillanatban oly szükséges allatocskát más 
gondolatokra birni, hasztalan volt; öszvérünk megmaradt, 
a szónak teljes értelmében állhatatosan, határozata mellett 

és nem tágított, illetőleg nem ment tovább. 
Mit volt m it tenni ? Az előrelovaglók már oly messze 

voltak, hogy lehetlen volt őket visszahivni; a kocsibeliek 
pedig, köztü k a rector, itt ültek a zátonyon, sem előre, sem 
hátra nem mehetvén. — Haditanácsot tartottak tehát, mely-
nek eredménye az lőn, hogy az utat Castel-Gandolfóig gya-
logkellend megtenniök,mert ő szentségét akar ták látni és visz-
sz amenni egynek sem jutott eszébe. A nap borzasztóan ége-
tett, a hőség tikkasztó volt, a por csak ugy hullámzott, az út 

nagyon hosszú ; de még sietniök is kellett, különben elkés-
nek. Siettek tehát ; a zsebkendők csakhamar át voltak iz-
zad va, a ruhák fehérek a portól, az arezok vérvörösek, de 
mégis eljutottak valahogy Castel-Gandolfóba s épen jókor, 
hogy ő szentségéhez bemehessenek. 

A pápa természetesen észrevette a rendetlenséget,mely 
az egész csoporton mutatkozott ; mert a tisztogatási és törül-



getési műtétek az idő rövidsége miatt csak nagyonis felü-
letesen mehettok végbe. A rector bocsánatot kért, elmondván 
az öszvérről szóló szomorú történetet, melyen ő szentsége 
jóízűen nevetett s aztán minthogy köztapasztalás szerint az 
ily erőtetett testmozgás az emésztést hatalmasan elősegíti, 
parancsot adott, hogy fiatal vendégei számára egy kis va-
csora készíttessék, mit ezek őszinte mély hálával f ogadtak. 

Ez megtörténvén, ismét tisztelkedtek ő szentségénél, 
ki őket mosolyogva fogadta mondván : igen restellem, hogy 
nincs mit ajándékoznom nektek, de ime itt a bonbonierem, 
ebből majd osztok nektek ; jöjjetek egymásután, mindegyik 
kap egy-egy darabot. A növendékek egyenkint közeledvén 
ő szentségéhez, ez mindegyik szájába adott egy-egy czuk-
rot, egyszersmind néhány szót is súgván az illetőnek fülébe. 
Természetes, hogy ismét összejőve, egyik a másiktól meg-
kérdezte, hogy mit mondott neki a szentatya; tőlem azt 
kérdezte , váljon nincs-e valami titkos mondanivalóm, ? 
tőlem pedig, váljon nincs-e valami, a mi szivemet aggsztja 

s igy elmondván a hallottakat, kisült, hogy ő szent-
sége egy egész kis inquisitiót tar tot t velük, mire nézve majd 
hazamenet készültek utóbbi észrevételeiket megtenni. 

De a legnagyobb meglepetés még csak most jött. O 
szentsége szemlátomást örülvén a körülötte álló vidám ar-
czoknak látásán, a legszivélyesb mosolylyal ajkain társal-
gott velük. — Egyszerre csak azt mondja : Beszéljetek ne-
kem valami újságot a politikából ; mire természetesen mind-
annyian hallgattak, ő szentsége pedig igy fo ly ta t ta : „Lá-
tom már, nem akartok beszélni ; jól van tehát, majd mondok 
én valamit ; keressünk csak egy újságot ; ime itt van egy, 
L'ape Ibba, igen jó, becsületes emberek általiszerkesztett lap, 
lássuk csak, mit mond vezérczikkében ; — s ezzel előveszi 
szemüvegét és elkezd olvasni, a mint következik : 

A mondragónei collegiumnak tanítványai ma reggel 
Castel-Gandolfóba mentek, hogy a pápánál tisztelkedjenek. 
De azon szerencsétlen ötletük volt, hogy kocsijuk elé egy 
önfejű öszvért fogtak, mely alig egy pár lépést téve megcsö-
könösödött ugy, hogy a szegényeknek kiszállniok és a többi, 
elég hosszú utat, gyalog, a legnagyobb por és hőség köze-
pette kellett megtenniök. Ebből az az üdvös tanúság, hogy 
az ember először soha se bizza sorsát holmi öszvérekre, 
mert azok gonosz állatok és másodszor, óvakodjunk az ösz-
véreknek eme hibájába esni, azaz ne legyünk önfejűek, mert 
az ily emberek gyakran kénytelenek az élet ut jának felén 
megállani vagy épen visszatérni, hanem inkább utánozzuk 
a jó lovat, mely urának, vezetőjének szavát engedelmesen 
fogadja és melyet az emberek ezért jobban is szeretnek, 
mint a gonosz öszvért. 

A szentatya ezeket megakadás nélkül kiolvasta a ke-
zei közt levő ujságlapból. Képzelhetni a fiuknak a feletti 
bámulatát, hogy ma reggeli esélyük máris egy Palermóban 
megjelenő lapban le van irva. 

A mint a kis, rögtönzött allocutio be volt végezve, 
Pius nyugodtan haj tá össze a lapot és mosolyogva tekintett 
az előtte álló csoportra, melynek tagjai lassankint észre kez-
dék venni, ki legyen ezen nevezetes vezérczikknek voltaké-
peni szerzője, ki nekik oly szívélyes alakban oly jó és fontos 
tanácsokat adott. 

Erre a fiatal sereg tiszteletteljesen búcsút vőn ö szent-

ségétől és visszatérve Mondragon eba, bátran harczolt a hő-
ség és a por ellen anélkül, hogy a gonosz öszvérre neheztel-
tek volna, mert ime ennek köszönheték eme kellemes és 
tanuságteljes meglepetést — s meg vagyunk győződve, hogy 
a pápának oly kedélyes alakban adott tanácsai örökké meg-
maradnak és mélyen bevésve lesznek a fiatal hallgatók 
szivébe. 

PARIS, jun. 25. Tegnap a békebarátok nagyszerű 
gyűlést tar tot tak a Herz-féle teremben. E gyűlés, amint a 
dolog természete magával hozza, tökéletes békésszellemü 
volt, amennyiben nagyobb zaj t csak azon egyes tapsviharok 
okoztak, melyek időről időre a falakat megrázkódtatták. 

Chevalier Mihály, ki a gyűlésen elnökölt, hosszabb 
értekezést olvasott fel, mely minden által tűnt ki inkább, 
csak rövidsége által nem. Hasonlólag a gyülé s jegyzője is, 
Passy Frigyes úr, meglehetős hosszú ideig vette igénybe a 
hallgatók türelmét, kiket csak azon remény marasztalt a 
teremben, hogy e két úr után Hyacinth atya fog majd szólni. 
Ez valóban meg is történt s beszédének hatása tökéletes 
volt, amennyiben annak végén a hallgatók nagy megelége-
désére Paschoud Márton prot . lelkészszel és a főrabbival 
testvériesen kezet fogott, mely ünnepélyes alkalomkor a 
tableau kiegészítéséhez még csak a főmufti hiányzott 

De szóljunk már magához a dologhoz is. Tagadha-
tatlan, hegy különös neme az együgyüségnek rejlik abban, 
a békét csak úgy egyszerűen ellentétbe helyezni a háború-
val és ama bajokat, melyeket ez utóbbi okoz, azon javak-
kal, melyeket amaz szerez. Oly együgyű eljárás ez, mintha 
valaki oly czélból, hogy az orvosokat boszantsa, azt indít-
ványozná, miszerint alakuljon egy egylet a betegségek ellen 
s hisszük, hogy nem hiányoznának ügyes szónokok, kik a 
betegségeket az orvosokkal együtt igen ékesen szólva és 
meggyőzőleg el tudnák itélni, másrészt pedig az egészséges 
lét gyönyöreit megható színekben festeni ; csakhogy — a 
választás betegség és egészség közt csak úgy áll hatal-
munkban, mint a választás béke és háború közt. A háború 
oly társadalmi betegség, mely bizonyos kényszerítő körül-
mények közt tör ki s kivévén Odin tisztelőit és Homer 
hőseit, tán nem létezett még ember e föld kerekségén, ki a 
háborúban az emberi nem eszményi állapotát látta volna. 
S ép ezért kellemetlenül hat reánk s majdnem nevetségesnek 
mondható Hyacinth atya azon okoskodása, mely által, úgy 
látszik, azt aka r j a bebizonyítani, hogy az emberben valami 
gyilkolási ösztön rejlik, mely ösztön ellen ő aztán ékesszó-
lásának egész hatalmával és komolyan küzd. Igaz ugyan, 
hogy gyakran felesleges és igazságtalan háborúk is visel-
tetnek s e baj mindaddig fog tartani, míg a népek és a kor-
mányok fel nem emelkedtek az erkölcsi tökélynek azon leg-
magasabb fokára, melyet ez idő szerint, fájdalom, még csak 
eszményinek mondhatunk ; s ép ezért oktalanság is azt ál-
lítani, hogy a háború magában véve vétkes és kárhozta-
tandó ; mert a háború igazságos is lehet és akkor annak 
viselése a nemzet részéről a legnagyobb erényeknek gya-
korlása; eltekintve egészen attól, hogy a legharcziasabb 
nemzetek a tudomány és művészet dolgában épen nem álla-
nak a legutolsó helyen. 

Korunknak minden háborúi a franczia forradalomnak 
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szülöttjei, mint mely a nemzeteket kivétel nélkül lázas moz-
galomba hozta. Az 1859-i olasz háborúnak czélja mi volt 
egyéb, mint a 89-diki eszméket ezen országban diadalra 
segíteni? S a mex'coi expeditio mit akar t egyebet elérni, 
mint ugyanazon eszméket az u j világba is átültetni ? Külö-
nös e tekintetben csak az, hogy az olasz háború leghőbb 
pártolóinak igen nagy része épen a békebarátok padjain ül 
és ott a noninterventio elvét tüzesen védi, mi egyébiránt 
igen különös világot vot ezen egész véleményárnyalat 
őszinteségére, minthogy köztudomás szerint épen ezen olasz 
háború világrészünk annyi s oly erőszakos rázkódtatásának 
kiapadhatlan forrásává lön. 

Nem helyeselhetjük azonban ama szavakat sem, me-
lyek nem régen a chalonsi táborban igen tekintélyes a jkak 
által ejtettek : „Háborúink története azonos a művelődés 
haladásának történetével" ; mert ez egy másik s nem ke-
vésbbé veszélyes véglet. Eltekintve a keresztes háborúktól, 
Francziaországnak majdnem minden háborúja forradalmi 
harcz volt s épen eme háborúk okozák az utósó 80 év alatt, 
hogy azon polczról, melyre a franczia nemzetet irodalma állí-
totta, le kezdünk szoríttatni s hogy kitűnő, elsőrangú állá-
sunk Európában nemcsak hogy nem ismertetik el többé, de 
mi magunk sem tar tunk már erre igényt. De váljon maga a 
háború, mint ilyen, oka-e ezen vétkeknek, ezen szerencsét-
lenségeknek V Bizonyára nem ; mert a háború csak feltünteti 
ezeket, de nem okozza. A hires Karr Alfonz volt az, ki a 
halálbüntetés ellenségeinek szemébe dobta eme nevezetes 
szót : „az orgyilkosok menjenek elől jó példával" — és joggal, 
mert nem a törvényhozó, hanem igenis az orgyilkos az, ki 
a halálbüntetést kimondja s ha a becsületes embereket 
akadályozzuk is abban, hogy a gonoszokat halálra Ítéljék, 
ezáltal még nem gátoltuk meg, hogy eme gonoszok a be-
csületeseket meg ne öljék ; és ezért a halálbüntetés mindig 
fog létezni, csakhogy úgy, mint a becsületeseknek, úgy 
szólván, negativ privilégiuma, amennyiben ezeken végre fog 
hajtatni a gonoszok, a gyilkosok által anélkül, hogy ezek 
tettüknek érdemlett jutalmát vennék. 

Igy a háború is nem egyéb, mint a legszélesebb mér-
vekben alkalmazott halálbüntetés s nem maga a háború az, 
mely az embereket öldösi, hanem azon hamis és fonák esz-
mék, melyek a lélekismereteket megzavarják s fegyvert 
nyomnak a halandók kezeibe. — Ezértis mindenekelőtt a 
megromlott emberi természetet kellene jobb utakra terelni 
s ahelyett, hogy a háborút megtámadjuk, mely nem egyéb, 
mint következmény, ama hamis politikát kellene megtá-
madnunk, mely azt szükségessé teszi. I r tsuk ki a forra-
dalmi eszméket és gyakoroljuk az evangéliumi tanokat ; 
ezt tevék mindenkor a pápák, kiknek világtörténelmi mű-
ködése nem egyéb, mint az evangéliumi tanoknak a politi-
kára való alkalmazása úgy, hogy az örök béke korszaka 
már régen beállott volna, ha a világ mindig hiven követi 
vala a pápáknak tanácsait. A legfelsőbb békebiró még most 
is IX. Pius; de a társadalomnak nem lesz nyugta mind-
addig, míg azon tanácsok és útmutatások, melyek sz. Péter 
székéről erednek, átalánosan el nem fogadtatnak ; addig 
minden más kísérlet hasztalan lesz, hasztalan a különféle 
vallásoknak e czélbóli frigyesülése is. Ez mind csak azt fogja 

ujolag bebizonyítani, hogy a rationalismus társadalmi ba-
jainknak orvoslására, mindenekelőtt az örök béke előidézé-
sére, képtelen. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Notwend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

De ideje immár a munkálat másik részébefognunk. 
A jeles mü e részének tárgyát csupán és egyedül a 

szentszék egyházállama- és világi souverainitásának kelet-
kezési története képezi. — Áll három czikkelyből. — Távol 
vagyunk attól, mit a tér szűke sem enged, hogy a történet 
fonalán nyomról nomra kövessük derék szerzőnket. Csak a 
szőnyegre hozott czikkelyek- és ezek fejezeteinek, melyek 
egy átgondolt műnek rendszeres egészét alkotják, foglalatát, 
rövid tartalmát fogjuk adni. 

Előre bocsátván dr. Schrödl az idők történetét, midőn 
a római pápák, mint egyéb alattvalók, a világi dolgokban 
egy-egy fejedelemnek hódolának, az első három fejezetű 
czikkelyben, 119—134 lapokon, jogosultan megjegyzi, hogy 
igen szomorú idők nehezedének ekkor Jézus Krisztus hely-
tartóira, k ik többnyire szent hitünknek vértanúivá lőnek ; 
hogy a meghasonlás, pártosság és fejetlenség átkozatos r á k j a 
emészté a föld szinét, birtok- és rabsovár hatalom leselkedett 
a védetlen pillanatra, miszerint az egyház minden földi se-
gélyben ügyefogyott, mert jó részben szövetségese csak az 
Isten kegyelme és Ígérete vala, gyűlölettől s gúnyokkal terhelt 
fejét mindannyiszor, valahányszor lelkiismeretére hivatkoz-
va megtagadni volt kénytelen egy-egy bűnösen követelt 
szolgálatot, vadak módjára kínozza. Hosszú időn át tar ta 
ezen aggasztó helyzet, a szenvedély-keltette vihar és oly ki-
törések vegyültek közbe, hogy a szentélyek feldulattak, az 
oltár ékei egymásután letépettek s az anyaszentegyház mint-
egy alapjában látszott megrendülni a nemesbkeblüek iszo-
nyatára ! Noha pedig ezen keserű állapot századokon húzó-
dék; de a kegyes Isten, ki a népek történelmének szálait is 
mindenkor kezében tar t ja , mint a világegyetemes vízözön 
felett az olajágas galamb, ugy lebegett egyháza felett gond-
viselésével, a kétségbeejtő borúra lélekemelő derűt ho-
zandó. . . . Csakhogy, ámbár egyrészt igaz marad is az s 
minden indokolás szükségén magasan felüláll, hogy az 
egyháznak léte első idejében, majd nyolez egész századon 
át, annyi csapás és minden oldalróli rázatás közötti fenma-
radása,8Őt győzelme, a nélkül, hogy a pápa világi fejedelem 
s a nélkül, hogy e miatt a kereszténység veszélyeztetve lett 
volna, ugyanannyi bizonyítékul tűnik fel a ker. kath. vallás 
és ker. egyháznak, mint a melyben amaz meg van testesülve, 
isteni eredete és igazsága mellett s hogy valamint csudála-
tosan alapíttatott, szakadatlan léte által folytonos csuda és 
ezen egyetlen csuda minden egyéb csudát, melyeken alap-
szik, megerősít és hitelesít: azt jelenti-e ez, miszerint, mi-
után töméntelen szenvedések, vértanuságok, bebörtönözések, 
számkivetések és egyéb mindennemű zaklattatás ok után a 
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pápaság megtalálta végre a létezési formát, mely az általa 
képviselt eszmének, elfoglalt közatyai méltóságnak s viselt 
lelki világhatalomnak egyedül megfelelő, tehát rá nézve az 
egyedüli normális és rendes létezési alakot képezi : azt je-
lenti-e ez, mondjuk, miként ezen alakot, ezen formát hitsze-
gés nélkül szabad szétrombolni, mert hiszen a pápaság ismét 
újból elkezdheti, ismét visszamehet a katakombákba,ujbólösz-
szetüzhet az u j pogánysággal, szenvedheti a martyrságokat ? 
A józan ész legalább tagadja. Jól tudjuk mi, hogy a pápa a 
katakombákban is csak pápa marad, hogy a pápa, ha már, 
mint földi uralkodónak nem is volna helye ezen a világon, 
léteznék mégis, a mint épen lehet ; de tudjuk azt is, mikép 
e létállapot nem volna normális, mikép ez az első századok 
minden kínjait újra fel- és visszaidézné s mikép a keresz-
ténység kényteleníttetnék újból a régin kezdeni, tudniillik 
kínt és halált szenvedve küzdeni, hogy magát ismét kellő 
biztonságba helyezze, következésképen a pápát ismét világi 
tekintetben is ismét önállóvá, függetlenné, tehát souverainné 
tegye. Mi elfogadjuk az Isten kezéből e szenvedések poharát, 
hakell,de azt nem keressük, miszerént az alattvaló pápa a fék-
telen^ modern liberalismus szellemével saturált absolutismus 
vasigájába jusson, görbedjen, nem óhajt juk, mert dőreség 
nélkül nem is óhajthat juk, sőt ellenkezőleg Üdvözítőnk pél-
dájára esdve kér jük az I s t e n t : „Atyánk! ha lehetséges, 
múljék el e pohár tőlünk !" Tudva van e kivül, hogy az 
első századok egyháza kizárta a vér tanuk sorából azokat, 
k ik azért szenvedtek kínlialált, mert azt provocálták. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— ( A d a k o z á s . ) Z a l k a J á n o s , győri püspök ő 

mlsga a győri katholikus legényegyletnek 300 frtot aján-
dékozott. 

— Egy pompás miseöltöny — casula — érkezett e 
napokban városunkba, ir ja az „Eger", melyet M a r i á s s y 
Gábor felszentelt püspök s egri kanonok úr ő méltóságalOOO 
fr tér t a székesegyház részére szerzett. E miseöltönyt Sothen 
gazdag bécsi bankár pápa ő szentsége aranymiséjére ké-
szíttette Krickl és Schweiger hires selyemszövet és egyházi 
diszítmény gyárában Bécsben ,• azonban a kitűzött időre 
nem levén befejezve, a megrendelő el nem fogadta. A casula 
talaja valódi ezüst arany szőlőlevelkékkel szegélyezve. 
Hátulsó részén kereszt formában a boldogságos Szűz, kar-
ján az isteni gyermekkel, két oldalán két hódoló angyallal, 
egy ezüst szalagon pedig Salve Maria mater misericordiae 
szavak vannak aranyhimzéssel. A kereszt alsó részén van 
szent József. 

— Pest-józsefvárosi plébánosnak aug. 11-én K a n o -
v i c s M ó r , odavaló káplán választatott . 

— R a u s c h e r bécsi bibornok-érsek a linczi püspök 
ügyében levelet intézett a miniszterelnökliez, melyben püs-
pöktársa eljárását mindenben helyesli. A levél elolvastatott 
s — ad acta tétetett. A feleletet megadta reá a bécsi jour-
nalistika. Mit is felelhetnének ő excellentiáik az igazság 
szavára ? ! 

— Bécsben nagyszerű meeting tartatott a zárdák 
ellen. Volt beszéd ellenük akár mennyi. Ez ellen senkinek 
sincs szava; de ha mellettük irna valaki, aligha igénybe 
nem vétetnék a sajtótörvény. 0 , aranykora a vallássza-
badságnak. 

— A szentatya aug. 2-án udvari kíséretével a Jani-
culus nevű hegyen levő sz. Péter templomát látogatta meg, 
mely a minoritáké. A rend generálisa tiszteletteljesen fo-
gadta ö szentségét, ki egy káplánja által mondott sz. misét 
hallgatván, meglátogatta a templomot s elvégezte az imákat, 
hogy a Portiunkula napra engedélyezett teljes búcsúnak 
részesévé lehessen; visszatérve a sekrestyébe a szerzete-
seket lábcsófkra bocsátotta. Megnézte azután az előmunká-
latokat, melyek a jövő egyetemes zsinat emlékére emelendő 
emlékoszlop számára tétetnek a tér közepén. Az emlék-
oszlop nagyszerű lesz s erre mindent elkövet a kivitellel 
megbízott építész, Vespignani Virginio tanár. 

— Róma népessége az idén kiadott Stato delle anime 
dell' alma cittá di Roma per l'anno 1869 szerint. Az összes 
lakosság 220,532. Ezek közt bibornok 32, püspök 26, ál-
dozár és diaconus 1366, papnövendék 831, férfiszerzetes 
2959, apácza 2256 ; katona 10,207, fogoly 328, nemkatho-
likus keresztény 637, zsidó 4682. Plébánia van 54. 

— Olaszországban, mint tudva van, a növendékpapok 
sincsenek a legújabb törvények szerint az ujonczozás alól 
felmentve. Mit tesznek tehát a buzgó katholikusok '? Bizott-
mányt alakítottak, mely a szegény növendékpapok kivál-
tására pénzt gyűjt . Bizony elmondhatni majdan, hogy az 
olasz katholikusok pénzen vették papjaikat az atyáskodó 
kormánytól. 

— Meghalt nem rég Olaszországban egy szabadkő-
mives, Dolfi. A „L'armonia" nevű lap megbízható forrás 
után indulva azt irta, hogy Dolfi nem volt rosz keresztény, 
tetteit is megbánta s végrendeletében lelke üdvére tartandó 
misékről is gondoskodott. Erre Mazzoni úr, mint végrende-
letvégrehajtó kijelenti, miszerint Dolfi mint szabadgondol-
kozó élt, meghalt, sem miséről, sem temetési szertertásról 
nem akart tudni s családja utolsó akaratát teljesítette is. 
Qualis vita, mors est ita. 

— Mélyen megindult szivvel tudatom az „Egyetemes 
magyar szerkönyv" t. aláíróival, miszerint felejthetlen mun-
katársam és barátom, nt. V e t z k ó Antal bedeghi plébános 
ur életének 44-ik évében hosszas é3 súlyos szenvedések után 
julius 20-án az Urban elhunyt. Munkánk kiadását, melyen 
halálos ágyán is szent lelkesedéssel csüggött, nem érheté 
meg. A megboldogult iránt kétszeres kötelességem oda mű-
ködni, hogy „Egyetemes magyar szerkönyv"-ünk számára 
megszerezzem a szükséges pártolókat. Felhívom azért a f t . 
papságot, a t. kántor urakat s átalán az egyházi ének és zene 
összes kedvelőit : szíveskedjenek az országban nagy mennyi-
ségben szétküldött aláirási felhívásunkat becses figyelmükre 
méltatni s a mű pártolásához járulni. Az „Egyet, magyar 
szerkönyv" a ker. kath. anyaszentegyház összes szertartá-
sait latin és magyar nyelven egész terjedelmükben tartal-
mazza. A sok szép, uj énekkel s férfi négyesekre irt dalla-
mokkal ellátott s körülbelül 40 ívre terjedő első kötet ára 
aláírás utján csak 2 frt , mely összeg a mű átvételekor lesz 
lefizetendő. Az aláirási ivek vagy egyszerű megrendelések 
ezután egyenesen hozzám küldendők. 

Kelt Nakkon, u. p. Kocsola, Tolna-megyében julius 
25-én 1869. 

K a p o s y György, 
kántortanító. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
állam által történt lefoglalása felett. — Szemelvények a 
fm. herczegprimásnak papságához intézett körleveléből. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
állam által történt lefoglalása felett. 

V. Az egyházi birtoknál tekintetbe kell továbbá 
venni a b i r t o k o s o k n a k ö n z e t l e n s é g é t . Mert 
tudni való, bogy a pap, akár világi, akár szerzetes, 
soha sem tekinti azon birtokot, melynek élvezetében 
van, sajátjának, melyről rendelkeznie szabad volna, 
hanem mint az egyház, a szerzet, káptalan vagy 
püspökség birtokának ; nem levén továbbá családja, 
melynek jövőjéről gondoskodnia kell, világos, hogy 
önzetlen lesz a birtoknak kezelésében ; felhasználja 
a reá eső részt, melyre szüksége van, a többit oda-
adja másnak, odaadja az egyház szellemében jóté-
kony czélokra. Mit is csinálna vele egyebet? 

Az e g y h á z i b i r t o k n a k t e r m é s z e t e 
t e h á t s e z e n f e l ü l e g y e n e s e g y h á z i 
p a r a n c s h o z z a m a g á v a l , h o g y az e g y -
h á z i b i r t o k o s j ö v e d e l m é n e k n a g y r é -
s z é t o d a a d j a azon népnek, mely körében van s 
bátran elmondhatjuk, hogy soha semmiféle birtokos 
sem adott s nem is fog adni a szegény osztály fel-
segélésére annyit, mennyit az egyházi birtokoknak 
kezelői adtak s fognak,adni. Ezt tanítja a történet 
majdnem minden lapján. 

De a történet továbbá azt is tanítja, h o g y 
s o h a s e m v o l t a k j o b b b i r(t o k o s o k , k e -
g y e s e b b , e l n é z ő b b f ö l d e s u r a k , m i n t a 
p a p o k ; boldogult ezeknél mindenki, a szegény nép 
úgy, mint a gazdászatot kezelő tisztség; a papok 
nem voltak zsarolók, kik a népnek véres verejtékét 
kiszívtak azon munkával, melyet a nép nekik tett ; 
tessék körültekinteni s látni foghatja mindenki, hogy 
a papi birtokokban élő népség többé-kevésbbé min-
dig jólétnek örvendett. 

Ha e tekintetben némely helyütt most az ellen-

kezőt tapasztalja valaki, ne feledje, hogy a 1 oldogta-
lan korszellem, az irgalmatlan adók, forradalmak, 
háborúk a papi birtokot nem kevésbbé sújtották, 
mint más birtokokat ; a roppant nagy teher tehát az, 
mely a népet s a birtokost nyomja egyaránt. 

Midőn a franczia nagy forradalomban az egy-
házbirtok lefoglalásával foglalkoztak, nem egy ta-
lálkozott az akkori nap hősei között, kik az egyház-
birtoknak előnyös voltát nyíltan elismerték, beval-
lották. íme, itt van Mirabeau, kit semmi áron sem 
lehet'; gyanúsítani arról, hogy a papoknak akarc 
volna kedvezni s 1789-ik év okt. 30-án a nemzeti 
gyűlésben ünnepélyesen kijelentette : Miszerint ő 
soha sem akarta azt állítani, hogy a papokat meg kell 
fosztani az egyházbirtok kezelésétől vagy azon jö-
vedelemtől, melyet az egyházbirtokból húznak. M e r t 
u g y a n m i c s o d a é r d e k ü n k b e n v o l n a ne-
k ü n k h ű k e z e l ő k h e l y e t t á l l a m i ü g y -
n ö k ö k r e , m i n d i g t i s z t a k e z e k h e l y e t t 
i g e n g y a k r a n g y a n ú s k e z e k r e b i z n i 
e z e n b i r t o k o k a t ? (Moniteur p. 328.) 

Sőt mi több, midőn a nemzeti gyűlés mégis el-
határozta az egyházi birtok lefoglalását, az erről 
szóló törvény előszavában a gyűlés ünnepélyesen 
elismeri, hogy az e g y h á z b i r t o k o k n a k k e z e -
l ő i a h a z a i r á n t n a g y é r d e m e k e t s z e -
r e z t e k m a g u k n a k . 1792-iki aug. 18-ról szóló 
törvény. 

Nem irgalmatlan ellenmondás ez ? Megdicsérni 
a papi birtokok kezelőit, hogy hűk, hogy tiszta ke-
züek, hogy a haza iránt nagy érdemeket szereztek s 
mégis lefoglalni [a birtokot ? Ha más valaki a haza 
iránt érdemet szerez magának, ez birtokkal jutal-
maztatik; a paptól meg elvették azt is, a mi száza-
dok óta elidegeníthetlen, teljes jogczimü birtoka volt. 

De tehát micsoda czimen foglalta le az állam 
minden elismerés daczára a birtokot? Megmondja 
maga az idézett törvény : t e k i n t e t b e vevén^ 
h o g y a v a l ó b a n s z a b a d á l l a m k e b e l é -
b e n s e m m i f é l e t e s t ü l e t e t m e g n e m t ű r -
he t . Tehát a valóban szabad állam az egyházzal 
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meg nem fér s hogy ó'tet útjából eltehesse, birtokától 
fosztja meg. 

Mégis csak szép az őszinteség ! A franczia nagy 
forradalom törvényben kimondja, hogy a szabad 
állam az egyházzal meg nem fér s mert az egyház-
zal meg nem fér, hogy őtet elnyomhassa, birtokától 
fosztja meg. 

Ebből pedig eleget tanulhatunk. A franczia 
forradalomnak elvei uralkodnak most Európában 
mindenütt. Ezen elveknek alapján mondatik min-
denütt, hogy az állam szabad legyen. A franczia 
forradalmi törvényekből pedig már tudjuk, hogy a 
szabad állam az egyházat kebelében nem tűrheti-
Mire való ámitás tehát a szabad egyház a szabad 
államban , mikor e kettőt maga a szabad államnak 
édesanyja, a franczia forradalom — incompatibilis-
nek mondotta? Port akarnak az egyház szemébe 
hinteni? 

Hogy pedig csakugyan a franczia forradalom 
elvei után indulnak a szabad állam nagymesterei, 
kitűnik onnan, hogy az egyházbirtokokat minden 
szabad államban ipso facto, mihelyt valamely állam 
szabaddá (?) válik, lefoglalja. 

S miért foglalják le ? Azért, hogy az egyházat, 
mint az állammal incompatibilis testületet, elnyom-
hassák. 

Urak a hegyen innen ; legyenek legalább oly 
őszinték, midőn a szabad egyházat a szabad állam-
ban proclamálják, mint voltak 89-iki elődeik! 

VI. Tekintsük most azon eredményeket, melye-
ket az egyházbirtoknak lefoglalása szül. Mihelyt a 
papi birtok az állam által lefoglaltatik, az rögtön 
dobra veretik. Igy történt Franczia-, Spanyol- s 
Olaszországban. Az egyház s ezáltal a szegények 
kezéből kivétetik a birtok s torkába dobatik az üzé-
reknek, zsidóknak. 

Váljon nagyobb haszna van-e az államnak, mint 
ilyennek abból, ha a földbirtok ahelyett, hogy mint-
egy majorátust képezve, mindig, örök időkre a nem-
zet fiainak kezei között maradjon, üzéreknek, zsi-
dóknak, külföldi bankároknak jut kezükbe, azt nem 
tárgyaljuk. Szóljanak ehez a lelkiismeretes nemzet-
gazdászok. 

Másik eredménye az egyházbirtok lefoglalásá-
nak az, hogy nem levén többé az államban, ki a 
keresztény felebaráti szeretetet a szegények, ügye-
fogyottak, nyomorultak irányában gyakorolja, mint-
hogy az egyháznak nincs miből gyakorolnia, az 
állam kénytelen a szegények ellátását törvényes, 
hivatalos úton eszközölni. 

Ebben pedig nincs köszönet. Mert ha a jóté-
konyságot az állam hivatalból monopolizálja, elfojtja 
egyrészt az emberekben a felebaráti szeretetet, más-
részt elfojtja a segélyezettekben a háladatosság ér-
zetét; megsérti a vallást, mely ezen erényeket tanítja 
s az örök életre szükségeseknek jelenti s a helyett, 
hogy a szegénységen enyhítene, azt súlyosbbá, elvi-
selhetlenebbé teszi. 

Az állam hivatalból nem segélyezhet minden 
szegényt, mert nem is fogja őket feltalálni. Lesznek 
egyesek, kik szemtelenül tolakodva, segélyben fog-
nak részesülni s lesznek ezek mellett ezeren meg 
ezeren, kik, mert szégyenlik nyomorukat a hivatal-
nokok előtt bevallani, hivatalos közegek utján hiva-
talos iratok által bebizonyítani, éhezni, fázni, nyo-
morogni fognak. 

De az állam szaporítani is fogja a szegényeknek 
számát. Mert mindig fognak olyanok találkozni, kik 
az állam hivatalos segélynyújtására támaszkodva, 
nem fognak iparkodni saját sorsukon saját szorgal-
mukkal segíteni. Ily hivatalos zegélyezés által tehát 
sok polgárban a renyheség, tunyaság, restség fog 
előmozdíttatni. Ez pedig nem nagy előny az államra 
nézve. S mint erkölcstelenség, az államot aláássa. 

VII. Nagy hátrányokkal van tehát összekötve 
az állampolgárokra, sőt magára az államra nézve is 
az egyházbirtoknak, mint a szegények birtokának 
lefoglalása. 

Ha csak amúgy felületesen tekintjük a dolgot, 
nem fog mindjárt szemünkbe tűnni, hogy a feleba-
ráti szeretetnek mellőzése s helyettesítése a hivatalos 
segélyezéssel egyátalán nem nagy vivmány a szegé-
nyebb sorsuakra nézve. Mert a hivatalos segélyezés 
mellett a keresztény szeretet is működik, noha ha-
sonlíthatlanul csekélyebb mértékben s befolyását, 
ha a testre nem lehet, a lélekre iparkodik érvénye-
síteni. Parisis püspök ezt igen szépen kifejtette egy 
alkalommal. Ti, a kormány, jövedelmeitekből, az 
adóból osztjátok segélyeteket; mi, az egyház, áldo-
zatokból, alamizsnából; ti hivatalos, vizsgálatokat 
tartotok, nagy könyveket vezettek, ezek vezetésére 
hivatalnokokat alkalmaztok ; — mi csendességben, 
minden hivatalos apparatus nélkül személyesen ke-
ressük fel a nyomor helyeit s osztjuk alamizsnánkat, 
hogy ne tudja a bal, mit cselekedett a jobb kéz. 

ítélje meg mindenki, melyik eljárás előnyösebb 
a polgárokra, magára az államra nézve. 

Az állam segélyezi, a hol teszi, a szegényt 
testére nézve; a lélekkel nem törődik,azt felsegíteni 
eszébe se jut ; pedig a szegénysn csak úgy van se-
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gítve, ha a test és lélek egyszerre felkaroltatik. Ezt 
pedig az állam nem teszi, nem teheti. 

Nagy előny tehát az államra magára szegény 
polgárai tekintetéből, ha az egyház birtokkal van 
ellátva, melyet szabadon kezel, melyről szabadon 
rendelkezik. Az állam közczélokra fordíthatja jöve-
delmeit, leszállíthatja az adókat, ha az egyháznak 
van birtoka, mert a szegények, ügyefogyottak meg-
találják a szükséges segélyt az egyháznál, azon in-
tézetnél, mely kötelességének ismeri körüljárni, se-
gíteni e földön, mint ezt Krisztus Urunk maga tette. 

Cselka Nándor. 

Szemelvények a fm. herczegprimásnak papságához 
intézett körleveléből : 

(Folytatás.) 

Neque apud Hebraeos, gentem caeteroquin carualem, 
virginitatis vestigia desiderantur. Elias, Elisaeus, Daniel 
cum sociis et praecursor Domini Joannes, de quo ipse Do-
minus dixerat, quod non surrexerit major illo propheta inter 
filios mulierum, coelibem duxere vitam. Similes certe his 
censendi sunt illi, de quibus Isaias propheta loquitur eunuchi, 
quibus haec dicit Dominus : „dabo eis in domo mea et in 
muris meis locum et nomen melius a filiis et filiabus, nomen 
sempiternum dabo eis, quod non peribit."*) 

Sed si gentiles, qui lumine revelationis supernaturalis 
destituti, in mari velut magno errarunt, quo ferrentur non 
intelligentes, quia nec viam cernebant, nec Palinurum, quem 
tuto sequerentur, habebant, si inquam gentiles jam tarn 
praeclare de castitatis virtute sentiebant, ^„si" teste S. Am-
brosio2) „ipsis gentilibus inter aras et focos venerabilis solet 
esse virginitas," ita ne desipiemus, ut existimemus Agnum 
sanctum, impollutum, Legislatorem N. Foederis, Verbum 
Patris aeternum, quod virgines sequi dicuntur quocunque 
ierit, de castitate détériora sapuisse ? et Christum, qui nos 
sanctos et perfectos esse jussit, sicut Pater Coelestis perfe-
ctus est,3) asseclas suos et in specie ministros et mysteriorum 
suorum dispensatores, qui legatione pro eo funguntur, tam-
quam Deo per eos exhortante4) a magni olim pensa virtute 
castitatis exemisse ? et non potius charismata meliora aemu-
landa jussisse ? 

Largiendum quidem est, coelibatum nunquam ceu le-
gem a divino Magistro aut ejus Apostolis seu fidelibus seu 
Sacrorum ministris fuisse impositum et verba cum Christi 
tum Apostolorum consilii nonnisi tenuisse rationem ; sed in 
ipso divini Magistri consilio pro omnibus, altiora petentibus, 
praeceptum latet ; quum coelibatus a Christo Domino qua 
medium adipiscendae vitae aeternae sistatur, dum dicit : 
„sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum coe-
lorum. Qui potest capere capiat."5) „Quid veratius, quid 

») C. 56. 4. 
2) L. de Virginit. 
>) Matth. 5. 48. 
*) 2. Cor. ő. 20. 
*) Matth. 19. 12. 

lucidius dici potest" quaerit S. Augustinus „Christus dicit, 
Veritas dicit et Sapientia Doi dicit, eos, qui pio proposito 
ab uxore ducenda se continuerint, castrare seipsos propter 
regnum coelorum." „Noc hoc jubet Dominus, sed hortatur" 
ait S. Cyprianus „nec jugum necessitatis imponit, quando 
manet voluntatis arbitrium liberum. Sed cum habitationes 
multas apud Patrem esse dicat, melioris habitaculi hospitia 
demonstrat. Habitacula ista meliora vos petitis, carnis deside-
ria castrantes, majoris gratiae praemium in coelestibus obtine-
tis.6) „Et ideo plus amat virgines Christus" ait S. Hierony-
mus „quia sponte tribuunt, quod sibi non fuerat impera-
tum."7) Ipse etiam Christus Dominus castitatis in Sanctissi-
ma sua persona sanctissimum nobis exhibuit exemplum, — 
imitandum. 

Ne vero ceu donum absque propria cooperationo nobis 
obveniens, cogitetur castratio isthaec, sed potius qua animus 
ad terrena omnia nobis propria, Christo immolanda, prorn-
ptus, qua directio mentis cuncta regno divino subordinans, 
urgent verba parabolae, in qua dum invitatus ad coenam eo 
se nitebatur excusare, quod uxorem duxerit, iram et indi-
gnationem movit patrisfamilias et in perpetuum a coena 
exclusus est ;8) et verba illa Christi : „et omnis, qui relique-
rit domum, fratres aut sorores . . . . aut uxorem, centuplum 
accipiet et vitam aeternam possidebit."9) In communione 
vitae sublimioris, spirituális, cum Jesu Christo initae, veri 
ejusdem asseclae s uperabundantem pro suo sacrificio nanci-
scentur mercedem. 

Apostolus Gentium in rem nostram sequentia habet : 
„bonum est homini mulierem non tangere;" et „dico autem 
non nuptis et viduis : bonum est illis, si sic permanserint, 
sicut et ego."10) — De se autem scribit: „castigo corpus 
meum et in Servitut em redigo, ne forte cum aliis praedica-
verim, ipse reprobus efficiar;"11) hortaturque fideles inhunc 
modum: „fructus autem spiritus est: continentia, castitas. 
Qui autem sunt Christ i , carnem suam crucifixerunt cum 
vitiis et concupiscentiis."12) „Haec est enim voluntas Dei 
sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut 
sciât unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctifi-
catione et honore, non in passione desiderii, sicut et gentes, 
quae ignorant Deum."1 3) S. Petrus vero obsecrat fideles 
„abstinere a carnalibus desideriis, que militant adversus 
animam."14) Stus quoque Joannes pariter hortatur fideles: 
„nolite diligero mundum . . . quoniam, omne quod est in 
mundo, concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum 
et superbia vitae, quae non est ex Pâtre."1 6) 

Nemo post haec incertus haerere p otest, sed singuli 
confiteri coguntur coelibatum et castitatem omnibus sine 
discrimine asseclis a Christo et Apostolis fuisse commenda-
tum. Sed non minus certum eat, Apostolos Sacrorum mini-

6) De hab. virg. 
7) L. I. cont. Jovin. 
8) Luc. 14. 20. 
») Matth. 19. 29. 
>°) I. Cor. 7. 1 .8 . 
") ibid. 9. 27. 
•2) Gal. 5 .22 . 24. 
>3) I. Thess. 4. 3 - 5 . 
'*) I. Petri 2. 11. 
I6) I. Joann. 1. 15. 

14* 
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stris, quos teste Irenaeo valde perfeetos et irreprehensibiles 
in omnibus esse volebant, quos et successores relinquebant, 
suum ipsorum locum ministerii tradentes, coelibatum impen-
sius commendasse. Certum saltern est, morem, ut nullus 
presbyteratus ordinem adeptus uxorem amplius duceret, in 
antiquissima jam viguisse ecclesia, apostolicae proin adscri-
bendus erit origini. Aut demonstret quis bujus consuetudinis 
ortum seriorem ? — Ab exordio igitur ecclesiae coelibatum 
normae adinstar viguisse observamus, quae consuetudine in 
verbis et proprio Christi exemplo fundata nitebatur. Haec 
consuetudo in ecclesiae primordiis, intima religiositate et 
morum innocentia excellentibus, legis adinstar servabatur, 
stringentis magis acpotentissimi cujusvis imperatoris decre-
tum. Coelibatus ministrorum ecclesiae postulati adinstar, 
per neminem unquam in dubium vocati, considerabatur, quod 
omnem legis positivae dispositionein reddiderat superfluam. 
— Justinus, Atheganoras altero jam seculo castitatem ce-
lebrant, nec defuere hoc tempore jam, qui coelibatum ceu 
legem clero imponi opta vis sent, reluctante tarnen, ut Euse-
bius testatur, Dionysio Corinthio. — Ministerio sacro ad-
movendos a matrimonio arcendos esse Conc. Carthaginensi 
A. 390. celebratum Can. 2-o decrevit dicens : „ I ta piacúit 
et condecet sacrosanctos Antistites et Dei sacerdotes, nec 

non Levitas vel qui Sacramentis divinis inserviunt, conti-
nentes esse in omnibus, quo possint simpliciter, quod a Deo 
postulant impetrare ;" hanc decreti sui assignans rationem : 
„ut quod Apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas, 
nos quoque custodiamus." — Canonum vero Apostolicorum 
25 us a i t : „innuptis autem, qui ad clerum provecti sunt, 
praecipimus, si voluerint, uxores accipiant, sed Lectores 
Cantoresque tantummodo." — Praeluserant vero his sta-
tuta Conciliorum Illiberitani A. 304., Ancyrani 314., Neo-
caesareensis eodem Anno celebratorum, quae connubia pre-
sbyterorum vetant, jamque conjugatos ab uxoribus abstinere 
jubent. Sed ecclesia, nisi seipsam negare velit, — aliter plane 
statuere non potuit. Coelibatus enim in ecclesia catholica est 
testimonium vivum fidei in charismata sublimiora huic mundo 
infusa omnipotentis operationis, virtutis vere infinitae in re-
bus finitis ; et ecclesiam sublimiori ordini origines suas de-
bere paíam loquitur. i (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 12. Az osztrák vallás- és közoktatási, 

bel- és igazságügyi miniszterek 1869 augusztus 7-ikről kö-
vetkező rendeletet bocsátottak ki : Azon elv, mely a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek 1869 jul. 7-ről kelt rende-
letében (birod. törv. 1. 134 sz.) vonatkozólag azon püspöki 
Ítéletek foganatositására, melyek valamely lelkésznek egy-
házi javító intézetbe leendő elzáratását rendelik meg, ki-
mondatott, alkalmazandó a mindkét nembeli szerzetesekre 
is ugy, hogy rendes communitáshoz tartozó egyén, k i i l l e -
t ő f e l j e b b v a l ó j a p a r a n c s á b ó 1 b á r m i l y o k b ó 1 
f o g s á g b a n v a n , a k a r a t a e l l e n a b b a n v i s s z a 
n e m t a r t a t h á t i k . — De mivel az emberiségi és egész-
ségfentartási tekinteteket nem lehet figyelmen kívül hagyni 
a világi és szerzetes rendek azon tagjaival szemben sem, 
kik a feljebbvalóik által reájuk kimondott fogságnak önkény-

tesen alávetik magukat , a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek azonnal jegyzékek lesznek előterjesztendők és adandó 
esetben kiegészitendők, melyek a tettleg fogságban levő 
világi papok és szerzetesek neveit, az időt, mely óta fogsá-
guk tar t , az időt, melyre az kimondatott , továbbá, a börtön 
minőségét nagyság, világosság, lég és berendezés tekinteté-
ben, végre az élelmezés módját tartalmazzák. Végül : Ezen 
rendelet a szerzetes rendbe vagy congregátioba belépő u j 
taggal még a fogadalom letétele előtt közlendő stb. 

Ezen miniszterialis rendeletnek értelmét mi igy fogjuk 
fel : az egyházi elöljáróság, püspök s rendfőnök hozhat a 
neki alárendelt egyházi kerületben vagy házban törvénye-
ket, ezeket kihirdetheti s kötelezheti alárendelteit ezen tör-
vényeknek megtartására. 

Ha tetszik az alárendelteknek a hozott törvényeket 
megtartani, ha tetszik nekik becsületes, jámbor, keresztény 
életmódot élni, minden botrányos tettől tartózkodni; akkor 
mind en rendben van. 

Ha ellenben egyik-másik pap vagy szerzetes a törvé-
nyekneknem engedelmeskedik, kicsapongó, botrányos életet 
él, mit tesz az egyházi elöljáróság ? Ismételt intés után bí-
róilag Ítéletet mond felette s hogy megjavíttassák, valamely 
zárdába küldetik elmélkedni állása s ezzel ellenkező élet-
módja felett; itt azután meglehet, hogy böjtölnie is kell s 
hogy,nem lehet mindazt kényekedve szerint tennie, mit az-
előtt tett s miért bűnhődik, az magától értetik, noha karhata-
lommal az e gyház sohasem szokta rendeleteit érvényesíteni. 

A miniszterialis rendelet a dolgon, mely igen egyszerű 
s természetes, segiteni iparkodik. Az egyházi elöljáróság 
hozhat törvényeket, de ezen törvényeknek sanctióját vagyis 
a megszegéshez kötött büntetést az egyházi hatóság meg 
nem szabhatja, hanem megszabja az illető törvényszegő az 
által, hogy akarja-e magát alávetni a büntetésnek vagy sem. 
íme , az egyházi törvényhozást illusoriussá aka r j ák 
tenni ? mert mire való a törvény, lia annak általhágóját 
megbüntetni nem lehet ? Pedig a törvényszegőben bajosan 
lehet annyi lelkiismeretességet feltenni, hogy belátva tettét, 
önkényt alávesse magát a büntetésnek, ha még az ellensze-
gülésre hatóságilag is felhatalmaztatik. 

Mi fog tehát történni, ha a bűnös nem veti magát alá 
s nem fogadja el a reá egyházbiróilag kimondott büntetést ? 
Erről hallgat a rendelet. Meg fog tehát minden ugy maradni, 
mint volt az itélet előtt, a botrányos pap fogja folytatni 
gyönyörű életmódját ? Az elöljáró kérheti, intheti, de bün-
tetnie nem lehet, mert hogy javításra bevitettessék valamely 
házba s eltávolittattassék azon helyről, hol élete által bot-
rány adott, magának a tisztelendő bűnösnek beleegyezésére 
van szükség. 

A józan ész és józan törvény szerint a bűnös felleb-
bezheti ügyét, ha a reá kimondott Ítélettel nincs megelégedve 
a fensőbb hatósághoz. Ausztriában ez most másként lesz ; 
a f o r u m s u p e r r e v i s o r i u m m a g a a v á d l o t t 
l e s z s kimondja, hogy ő ily büntetést nem érdemel, azt 
el sem is fogadja s az elöljáróság a miniszteriális ren-
delvény értelmében fejet fog hajtani a vádlott előtt s tőle 
bocsánatot kér, hogy bátorkodott őtet elitélni ? 

Igy azután meglesz a gyönyörű rend az egyhá-
zi társadalomban. Reményelhető, hogy nemsokára egy más 
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rendeletet fognak kibocsátani, melyben kijelentetik, hogy 
a tolvajok, rablók, útonállók, szökevények stb. stb. csak 
azon esetben fognak bezárathatni , ha tetszik magukat 
alávetni az illető Ítéletnek. Oh boldog Ausztr ia , mely 
ily idylli tőrvényekkel fog kormányoztatni ! 

Ha pedig valamely tisztelendő bűnös önszántából alá-
veti magát a büntetésnek s bomegy valamely zárdába, a 
hatóság azonnal egy főszakácsot, ki az ételeket fogja 
minden nap megvizsgálni, egy fődoctort , ki a tisz-
telendő ur pulsusát fogja mindennap tapingatni ; egy 
főkályhafütőt, ki a szoba melegét, egy főszobaleányt, 
ki a szoba tisztaságát s a főcsizmatisztitót, ki a csizmák 
fényességét fogja megvizsgálni, illő diurnum s honorarium 
mellett fog kiküldeni, kik ezután pontosan teendik látoga-
tásaikat s hün fognak more austriaco száz meg száz ivre 
terjedő protocollumokat felvenni. 

Nem sokára, ugy látszik, egy más rendelvény is fog 
megjelenni; az tudnill ik, hogy az apa kihágó, engedet-
len fiát se be nem csukhatja, se meg nem böjtöltetheti, 
hacsak a fiú önszántából alá nem veti magát a papa 
által kiszabott büntetésnek. Ha pedig alávetette^ magát a 
fiú, az illető főszakácsok, fődoctorok az utolsó főcsizmatisz-
titókig mind mozgásba fognak tétetni. 

Csak ennyit akar tunk ma mondani. Sándor. 

PÁRIS. (A k e l e t i s z a k a d á r o k é s a k ö z ö n -
s é g e s z s i n a t . ) Azon kecsegtető remények, melyek egy 
ideig azt hitették el velünk, hogy görög-keleti testvéreinket 
nemsokára ismét az egyház kebelében látandjuk, fájdalom, 
meghiúsultak. Ö szentségének meghivó levele, mely a test-
véri szeretet s az evangéliumi szelídség oly fényes pél-
dányképe, a görög püspökök részéről csak hideg közöny-
nyel találkozott, k iknek leveleiből ép oly mértékben sugár-
zik az emberi fonákságnak szelleme, a mily mértékben IX. 
Piusé a tiszta apostoli buzgalom és a valódi ihletettség jel-
legét hordja magán. A „Civilta" egyik ujabb, junius 19 ről, 
keltezett levelezése az, mely ebb eli reményünket, Athanáz, 
a Gergelyek és Vazulok utódjait Rómában látni, meghiu-
sítja, egyszersmind azon meggyőződést is keltvén miben-
nünk, miszerint egy nagyszerű erőszakos rázkódás keilend 
arra, hogy kelet népei s azoknak vezérei hitbeli lethargiá-
jukból felocsúdjanak. 

íme ezen érdekes levelezésnek rövid kivonata : „A sz. 
atyának levelei az antiochiai és jeruzsálemi szakadár 'patri-
archáknak a syriai apostoli küldött által adat tak át. A 
Damasban székelő antiochiai patriarcha eleinte igen nagy 
tisztelettel fogadta a neki szóló iratot és anélkül, hogy csak 
egy szót is szólott volna, megcsókolta és mellére illesztette. 
Kevés órával későbben azonban megbízta a sardai püspököt 
azzal, bogy visszaadván az apostoli küldöttnek a nála tett 
látogatást, visszaszolgáltassa egyszersmind azon pápai ira-
tot is, melyet, amint ezt igen válogatott szavakban üzente 
a küldöttnek, el nem fogadhat, mielőtt erre nézve nemze-
zetével nem értekezett volna. Ezen patriarcha köztudomá-
silag igen nagy híve a konstantinápolyi patr iarchának és 
az orosz kormánynak, miből az következik, hogy ő benne 
nem szabad valami igen nagy reményeket helyezni. Az ő 
joghatósága alatt tiz püspök áll, kik bizonyosan semmit 

sem fognak tenni engedelme nélkül; ezek közül néhányan 
igen udvariasan utasíták vissza a pápai iratot azon kijelen-
téssel, hogy azt csak a patriarcha kezeiből fogadhatják el ; 
mások tiszteletteljesen elfogadták s igen nagy hajlamot 
mutattak a zsinatra megjelenni, hacsak a patriarcha ha-
sonlót tenne; mások ismét mindenféle megjegyzés nélkül 
fogadták el, míg végül olyanok is találkoztak, kik hasonló-
lag járván el, mint pátr iárkájuk, elfogadták ugyan az ira-
tot, de későbben visszaküldték ; mindnyájan azonban a 
legnagyobb tiszteletet mutat ták a szentszék s annak kül-
dötte iránt. — Annyi bizonyos, hogy a nép szivesen látná 
püspökeit a zsinaton, csakhogy ez, fájdalom, nem annyira 
a püspököktől, mint inkább a patriarchától függ. 

A jeruzsálemi görög patriarcha szintén igen nagy 
tisztelettel fogadá a pápai iratot, de későbben hasonló men-
tegetéssel, mint az antiochiai, visszaküldte, hivatkozván 
egyszersmind a többi keleti patriarchára is. A bethlehemi 
püspök elfogadta és megtartotta a meghivót; a nazarethi 
érsek ugy tőn, mint a patriarcha s hasonlólag a többi görög 
püspök is úgy, hogy talán alig csalódunk, ha azt mondjuk; 
hogy ezek a jó ügyre nézve mi reményt sem képesek többé 
nyújtani. A jeruzsálemi örmény patriarcha elfogadta ugyan 
a levelet, de nem mint meghivót, hanem csak mint egyszerű 
tudosítmányt a zsinatnak megtartásáról ; hasonlólag tőn 
ugyané városnak jacobita püspöke is. A cyprusszigeti 
püspökök ellenben némi hajlamot mutattak az egyesülésre 
és patriarchájuk eljárása felett nemtetszésüket egyértelmü-
leg nyilváníták. A konstantinápolyi latin patriarchának 
Cyprus szigetén tartózkodó pro-vicariusa Vicosiába ment, 
hogy az ottani érseknek a pápai meghivót kézbesítse. Ez 
utóbbi nagy tisztelettel fogadá s átalános szavakban az 
unió iránti hajlamát ^kifejezé, hozzátévén : „de mit tehetek 
én, midőn a konstantinápolyi egyház ellene van minden 
egyesülési kísér le tnek?" S valóban valamivel később vissza 
is küldé a pápai iratot azon kijelentéssel, hogy ő ugyan az 
első lenne, ki a patriarchát követné, ha az Rómába menne, 
de enélkül nem tehet semmit és egy különös tisztelgő láto-
gatásnak alkalmával biztosítá a pro-vicariust a szentszék 
iránti őszinte kegyeletéről. íme a schismának következmé-
nyei ! A görög püspökök fel akárván szabadulni a római 
szentszék joghatósága alól, alázatos szolgái lettek a kon-
stantinápolyi patriarchának, ki most valóban önkényüleg 
uralkodik raj tuk. A nyugati egyház soha sem látta a jelle-
meknek ilyetén elaljasítását s a patriarchák és metropoliták 
ottan soha sem gyakoroltak ilyen korlátlan hatalmat. Mi-
helyt Róma megszólal, nem kell többé metropolitájának el-
járására figyelni a püspöknek, mindegyik legfőbb kor-
mányzó a maga megyéjében, valamennyinek lévén egy kö-
zös atyja, ki egyszersmind a kath. egyháznak tekintély-
teljes középpontja, atyai szeretetben ez vezérelvén lépteit, 
igazgatván eljárásukat. íme az uniónak gyümölcsei és kö-
vetkezményei. 

Az alexandriai szakadár patriarchának a minorita-
rendű msgre Ciurcia adta át a pápai meghivót. Mindenek-
előtt különös kihallgatásra kérvén és kapván napot, a ki-
tűzött időben a patr iarchának Saba nevű székhelyén meg-
jelent, elkísérve korlátnoka és két paptársa által. A pa-
triarcha akkor épen betegeskedett és ezért msgre Ciurciát 
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helynöke és leendő utódja fogadta, körülvéve a pelusiumi, 
tripolisi és cyrenei püspökök által. A helynöknek neve 
msgre Nil. Ciurcia egy hosszabb beszédben kifejté előtte 
megjelenésének czélját, mire a helynök a szokott udvarias 
modorban kijelenté, miszerint nincs azon helyzetben a pápai 
meghivót elfogadhatni. Ez ellenvetésre el volt készülve 
msgre Ciurcia ; mindazonáltal átnyujtá a meghivónak a 
kanczellár kezei közt lévő példányát, mely igen díszesen 
volt bekötve és megaranyozva. 

Erre barátságos s néha heves társalkodás kezdődött. 
A szakadár püspökök a hitbeli eltérésekre terclék a beszéd 
folyamát s ezekre nézve hosszabb beszédekben fejtegeték 
nézeteiket, feleletre szólítván a latin küldöttséget. Msgre 
Ciurcia azonban elég ildomosán kijelenté, hogy ő akármikor 
kész hittani vitára, csak a mostani pillanatban nem, mint a 
melynek czélja egészen más valami. — Néhány nappal ké-
sőbben msgre Nil visszaadván Ciurciának hivatalos látoga-
tását, az egész ügy mindkét részt kielégítő modorban be 
volt fejezve ; kivévén, hogy egy alexandriai lap a megtör-
tént disputatióféléről némileg elferdítéseken alapuló tudósí-
tásokat hozott, melyeket msgre Ciurcia azonban helyreiga-
zítani sietett. — Látszik mindebből, hogy Konstantinápoly-, 
Antiochia-, Jeruzsálem- és Alexandriában ugyanazon szel-
lem uralkodik s a görögök, csak azt szerették volna, ha a 
meghivás nagyobb ünnepélyességgel történik, hogy ők is 
annál nagyobb ünnepélyességgel visszautasíthatták volna. 

Nem régen a február hóban meghalálozott abyssiniai 
püspök helyébe utódot kerestek, mi annál nehezebb feladat, 
minthogy az abyssiniai püspöknek helyzete semmi tekin-
tetben sem kecsegtető. Mindig zárt ajtók megett él, senkivel 
sem közlekedhetik, mint csak a királylyal s a legnagyobb 
botrány lenne, ha valaki inni vagy enni látná őt, szóval, 
egész magaviseletén semmi földinek sem szabad mutatkoz-
ni, hanem mindennek földöntúlinak és éginek kell lenni. 
Ezen püspök továbbá nem lehet benszülött abyssiniai, a 
miértis mindig az egyptusi barátok közül választatik s 
pedig elég különös modorban. Ha tudniillik az abyssiniai 
püspöki szék megürül, akkor az alexandriai kopt patri-
archához egy küldöttséget menesztenek, uj püspököt ké-
rendők. Azután az egyiptomi zárdák egyikében egy barátot 
fognak, minden ellenkezéseinek daczára püspökké szentelik 
és a küldöttségnek á tadják — s e szerencsétlen ezen percz-
től fogva meghalt a világnak, mert többé nem látja őt senki. 
Hallomás szerint Abyssiniában is igen sok barát és pap van, 
de úgy látszik, hogy felszenteltetésük érvénytelen, mert 
az onnan érkező tudósítások szerint oly módon történik, 
hogy a püspök, székén ülve, a felszentelendők előtte álló 
serege felett bizonyos számú igen hosszú imákat mond s 
aztán egy kis szentelt vizzel behinti, mivel a felszentelési 
szertartás végét érte." 

Hogy visszatérjünk tudósításunk vezérgondolatára, a 
„CiviltáK-val be kell vallanunk, hogy a görög-keletiek, em-
berileg szólva, semmi reményt sem nyúj tanak az únióra. — 
Azon előkelők közt, kik épen legnagyobb befolyással birnak 
a püspökök megválasztására, igen nagy a tudatlanság, az 
elfogultság és az ellenszenv a katholikusok vagy mint ők 
mondják, a f rankok ellen, mely utóbbi kifejezés azt mutatja, 
hogy bennük a vallási ellenszenv a nemzetivel egyesült. — 

Maguk a püspökök pedig részint félnek ezektől, részint 
féltékenyek egymásra, részint pedig bizonyos álszégyen 
nyomása alatt állván, nem akar ják bevallani, hogy eddig 
tévedtek. A konstantinápolyi patr iarka az első példát adta 
e tekintetben, a többi pat r iarka , bár váltig ismételgetik, 
hogy tökéletesen függetlenek tőle, mégis siettek őt követni, 
kitegyszersmindazily módon elkövetett hibáértők is okozzák. 
A püspökök ámbár állítólagosán szintén teljesen függetle-
nek pátriárkáiktól, még sem mernek semmit sem tenni 
azoknak beleegyezése nélkül; ezek viszont az ellen emelnek 
panaszt, hogy a pápa, mielőtt a zsinatot egybehivta volna, 
nem értekezett velük, mint hasonranguakkal a követendő 
mód iránt ; kifogásokat tesznek továbbá a meghivó szer-
kesztése és külső alakja ellen s váltig azt mondogatják, 
hogy más eljárás mellett tán sikerült volna az ohajtott czélt 
elérni. De ki ne látná át, hogy ez mind csak üres beszéd ; 
mert ha eme szakadár püspökökben csak egy szikrája is 
volna az isteni szellemnek, váljon ily végtelen nagy hord-
erejű munkábani részvételüket függővé tennék-e ily másod-
rendű körülménytől, mint a minő egy meghivó levélnek külső 
alakja ? 

Ne is hivatkozzanak a hitbeli eltérésekre. Hiszen épen 
az a zsinat czéljainak egyike, hogy megjelenve ottan hozzák 
fel érveiket és hallgassák meg a római egyházéit. Mindnyájan 
hangosan nyilvánítják a szentszék iránti tiszteletüket, mind-
nyájan a meghivónak visszautasítását a legkeresettebb, leg-
udvariasabb szavakba öntik s azt gondolván, hogy ekként 
állásuk kötelmeinek eleget tettek, az által akar ják lélekis-
meretük szózatát elnémítani, hogy az egész felelősséget 
megnem jelenésükért a szentatyára hár í t ják. De váljon mit 
tehetett volna ezen szentatya mást, minthogy az egyház 
elszéledt, eltévelyedett juhaihoz fordulva, a lehető leggyen-
gédebb, legatyaiabb módon a visszatérésre szólítsa fel azo-
kat ? Nincs már egyéb hátra, mint hogy az örökirgalmú 
Istent kér jük , lágyítsa meg szivüket s világosítsa fel el-
méjüket ! 

Be kellett volna látniok a szakadár püspököknek, mily 
méltatlan, megbecstelenítő helyzet az, melynek ők jelenleg 
úgyszólván rabszolgái. — Lerázván a római püspöknek 
könnyű és üdvös igáját , a czár vagy a sultán járma alá 
kerültek, előbbeni méltóságuknak még árnyékát sem mentve 
meg akkor, midőn azt végtelenül emelni gondolták. — Ha 
ők tovább is megmaradnak eme megátalkodottságukban, 
akkor a kath. egyház csak imádkozhatik érettük, de ők 
maguk nem fognak akadályokat gördíthetni diadalmas ha-
ladásának elébe ; a zsinat összeülend s mindamellett, hogy 
ők távol maradtak, mégis a legnagyobbszerü és legma-
gasztosabb gyülekezet leend, melyet emberi elme kép-
zelhet. 

Minden nemzetek és nyelvek püspökei meg fognak 
jelenni ottan, hogy egyetértve Péter utódjával, ujolag hir-
dessék isteni hitünknek elévülhetlen tanait s hogy ujolag 
erősítsék meg az ingadozókat és világosítsák fel, kiknek 
szemeik vannak és mégsem látnak. Kelet azért képviselve 
lesz minden nyelve és szertartása szerint, ott lesznek az 
örmények,a melkhiták, az orosz, ruthen és bolgár görögök, a 
syrusok,szyrochaldaeusok,maroniták,szóval a dúsan virágzó 
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katholicismus fájának mindama sok ága, melynek összlete 
teszi a látható egyházat és melynek gyülekezete a történe-
lemnek egyik legóriásibb képlete leend. 

K E L E T . ( H i t é l e t.) A chaldeusszertartásu katho-
likusoknak Mossoulban székelő patr iarchája egyik Fran-
cziaországban lakó barátjához a következő levelet intézte? 
melyet azért közlünk, minthogy igen érdekes tudósításokat 
tartalmaz a keleti keresztények állapotára nézve. 

A levél ekként hangzik : 
Igen tisztelt barátom ! 
A franczia nemzetnek nagylelkűsége s azon szives 

hajlam, melylyel eme nemzetnek kitűnő férfiai a keleti test-
vérek iránt mindenkor viseltettek, annyira ismeretesek az 
egész világ előtt, hogy egy perczig sem haboztunk, kegyes-
séged közbenjárása által barátságos viszonyba lépni Frank-
hon népével; mert attól tar tunk, hogy népünk ellenkező 
esetben örökké sötétségben maradand , mint a legerőszako-
sabb elnyomásnak martaléka. Nem is hiheti uraságod, meny-
nyire örültünk, midőn tiszteletreméltó testvérünk, az acrai 
érsek, Millos Illés úr szájából hallottuk, mily nagy kitünte-
téssel fogadtatott ö Frankhonban s mily számosak valának-
a legőszintébb barátságnak azon nyilvánulásai, melyekkel 
elhalmoztatott. E zen kitűnő főpap azon meggyőződéssel 
tért vissza hon ába , hogy ha lankadatlan törekvései az 
egy igaz hit és a valódi polgárisodás terjesztésében eddig 
oly kevés eredményt mutat tak fel, ez annak következménye, 
minthogy eddig elmulasztottuk összeköttetésbe tenni ma-
gunkat Európával, nevezetesen ottlévő azon jóakaróinkkal, 
kik készek is, képesek is ebbeli törekvéseinkben segítsé-
günkre lenni. 

Tud juk egyébiránt, hogy népünk közt olyanok is 
vannak, kiknek, úgyszólván, kedvenczfoglalkozásuk rólunk 
és nyájunkról a legferdébb hireket költeni és terjeszteni. Mi 
pedig azon tiszteletreméltó személyek közül, kikkel főkép 
szeretnénk baráti viszonyba lépni, legelső sorban uraságodra 
vetettük szemeinket, mint kinek igen közel fekvő s mégis 
igen hathatós oka van, népünk iránt szeretetteljes hajlammal 
viseltetni, ki t. i. keleti nyelveinknek bő és alapos ismeretével 
bir, mely ismeret s egítségével irodalmunkat s főképen litur-
giánkat már régóta tanulmányozza, valamint a nestoria-
nusok,ezen ősrégi hitfelekezetnek,tudományos műkincseit is. 

A mi Millos érseknek tavali körútját illeti, megvalljuk, 
hogy annak eredménye nem egészen elégített ki bennünket, 
a mennyiben nem minden sajnálkozás nélkül azt tapasztal-
tuk, hogy küldetésének ezélját, mely az volt, hogy jótékony 
intézetekre s a néptanitás emelésére bizonyos összegeket 
gyűjtsön, nem érhette el ; mindazonáltal az eddigi eredmé-
nyekért is hálát adunk Istennek, ki a jövőt illetőleg annyi 
jó reményekkel kecsegtet bennünket. Es valóban, a résztvevő 
lelkek testvéri imája és ajándékai folytán legégetőbVszüksé-
geinken több tekintetben már is segíthettünk, szent edénye-
ket, egyházi ruhákat s egyéb hasonló tárgyakat osztogatván 
szét a legszegényebb plébániák közt főképen az acrai me-
gyében, hol egyátalán nincs polgári biztosság, nincs rend, 
nincs szabadság s mi még bajosabb, nincs templom, iskola 
sőt papság sincs elegendő számmal ; — s ez körülbelül pa-
triarchátusunk többi megyéjének állapota is és e tekintet-

ben legsürgősb bajainkon némileg könnyíthettünk. Ez az, 
a mi kettős hálára kötelez mind azon jótevők iránt, k iknek 
kegyes adományai által történhetett e segélyezés. 

Do a mi ezeken kivül leginkább megörvendeztet ben-
nünket, az azon körülmény, hogy nem régen Mossoul váro-
sában egy intézetet alapíthattunk, melynek rendeltetése az 
leend, hogy ott fiatal papjelöltek neveltessenek. Ily intézetet 
már régen óhajtottunk s Millos érsek különösen e czélból 
adományokat is gyűjtött Frankhonban. Reméljük, hogy 
emez intézet fen fog állani, sőt hogy mindinkább fejlődni 
is fog, mert ezt kivánná nemzetünk jól felfogott érdeke, hogy 
t. i. müveit és felvilágosodott papsága legyen. Az intézet 
igazgatására a mi tiszt, helynökünk Abd-Joschouh Kaya t 
vállalkozott két szertartásunkbeli pappal ; növendékek eddig 
kilenczen vannak, de még többen váratnak körülfekvő me-
gyékből. — Ha azonban ezen intézet fentartásának tekin-
tetében csak azon segédeszközökre számithatnánk, melyek 
jelenleg kezeink közt vannak, akkor aligha kétségbe nem 
kellene esnünk az iránt, váljon az év végénél tovább is fen 
fogja-e tarthatni magát. Mindazonáltal erős bizalommal va-
gyunk jótevőink iránt, hogy a kik eddig segitettek, ezentúl 
sem fogják elhagyni keleti testvéreiket és ezen katholikus 
népet, melynek főrendeltetése az, hogy a nestorianus tévelyt, 
mely oly igazságtalan a boldogságos Szűz iránt, elvonva tőle 
az Istenanya nevét, hogy mondom, e tévelyt itt keleten 
kiirtsa s ép azért ezen uj intézetünket a boldogságos Szűz, 
mint Isten anyjának védelme alá is helyeztük azon remény-
ben, hogy hathatósan és mindnyájunk üdvösségére közben 
fog járni érette. 

Ezek azon dolgok, igen tisztelt barátom, melyekről 
tudósítani akartam azon kedves reményben, hogy emo tu-
dositások örömet okozandanak kegyednek, mint a ki Ábra-
hám, a hívők közös atyjának szülőfölde iránt mindig a leg-
őszintébb kegyelettel viseltetett. Nincs egyéb hátra, minthogy 
kegyedért s mindazokért, kik időről időre kegyesen megem-
lékeznek rólunk, a leghőbb imákat küldjük az ég urához, 
kinek áldását leesdve mindnyájukra,maradtam Mossoulban, 
patriarchatusi székhelyemen 1869 májushó 31. Aoudon Jó-
zsef, babyloni patriarcha. 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und N o t w e n d i g k e i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Miután a t. szerző az egyháztörténetek rövid ábrázo-
lását adta Kr . u. 33. évtől egészen 752-ig vagyis Zachariás 
pápának halálaig ; miután előtüntette azon véres üldözésnek 
meg barbárságnak képét, melynek a lelkiismeretükre hivat-
kozó s kath. hitükhez hiven ragaszkodó pápák alávetve 
valának, miután szólott a templomok, kivált Róma díszes 
templomainak, legdicsőbb monumentumainak és szentélyei-
nek feldulásáról, elk oboztatásáról és a sanyargatások mind-
azon különféle nemeiről, melyek nem egyszer nyilt düh-, 
lázadás- és vérengzésbe csapánakvala át és minden jókban 
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bánatos érzelmet, a részvét érzelmét gerjeszték, mely 
az egek urához intézett forró esedezésekben tör vala ki : 
„Vajha a pápák, valamennyi ker. hivönek a lelkiekben 
fejei, a legbaromiasabb, mert ok nélküli erőszakoskodások-
tól és a római egyház a nyers erő részéről folytonosan fe-
nyegető veszélytől azáltal szabaduljanak meg, hogy Jézus 
Krisztus helytartói önálló, független világi fejedelmek le-
gyenek," — az első ezikkely a 134. lapon véget ért. 

A m á s o d i k e z i k k e l y ' , hol a tudós szerző érde-
kesen adja elő a szentszék állását 752-dik évtől egészen 
768-ig vagy Pipin frank király kimultáig, két fejezetet fog-
lal magában. 

Nem mulaszthatjuk el itt az első fejezetből legalább 
néhány szóval érinteni a 120. és [következő lapok után, ha-
bár a részletezést mellőzzük is, azt : mi történt akkor, mi-
dőn a pápák lelkiismeretükre hivatkozva, a mit lelkiisme-
retük megsértése nélkül nem tehettek, megtenni vonakodtak, 
íme egykét példa a sokból. Szilverius pápa Theodora csá-
szárné parancsára, Belizár által elfogatva Palmaria szigetén 
éhen veszett el ; Virgilius pedig kötéllel a nyakán hurczol-
tatott körül Konstantinápoly utczáin. Jellemző vonások-
ban rajzolja szerző ez állapotot : „Nach dem Sturze des 
ostgothischen Reiches, kam (wie gesagt) Italien unter die 
griechische Herrschaft. Die griechischen Kaiser rühmten 
sich ihrer Rechtgläubigkeit, und man konnte hoffen, der 
päpstl. Stuhl werde sich unter ihrer Aegide eines besseren 
Loses erfreuen; aber weit gefehlt. Gleich Papst Silverius 
wurde schrecklich enttäuscht. E r war es vorzüglich gewesen, 
der die Römer bewog, dem Beiisar mit seinen Truppen die 
Thore Roms zu öffnen, und nun wurde'er" auf falsche An-
klage hin, er habe Rom den Gothen wieder ausliefern wol-
len, von Beiisar schimpflich abgesetzt und der Diakon Vir-
gilius zum Papste erklärt, was Beiisar im Auftrage der be -
rüchtigten Kaiserin Theodora, der] Gemahlin Jus t in ian s I., 
that, welche f dem Virgilius 'den päpstl. Stuhl verschaffe n 
wollte. Antonina, Belisar's Gattin und Theodora's ;Freundin, 
spielte bei dieser Tragödie die Hauptrolle, und auf ihr An-
stiften wurde der unglückliche Silverius nach schweren 
Leiden der Verbannung und des Kerkers auf der Insel Pal-
maria ermordet." S mindez Justinian császár idejében tör-
tént, ki még nagyonis jámbor hivő volt," összehasonlítva 
azokkal, kik ma a pápai széket korunk ujnemü, minden 
egykori legvérengzőbb gyötrelmeknél is szorongatóbb mó-
don ostromolják* s neki ennek árán függetlenséget és sza-
badságot Ígérnek ? ! 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
(Személyze t iek . ) O felsége Isten áldásáról nevezett 

apátságot Bende Imre újvidéki plébánosnak és alesperesnek ; 
szent Jakabról nevezett heremi czimzetes apátságot Bende 
József óbecsei plébánosnak s alesperesnek adományozni ; — 
továbbá a beszterczebányai káptalanon kivüli főesperes-
ségre Faix János czimzetes • kanonokot, kerületi alesperest 

s janolehotai plébánost dijelengedés mellett kinevezni ; — a 
kalocsai főkáptalannál Antunovich János őrkanonoknak az 
olvasó kanonokságra, Kubinszky Mihály sz. Pálról nevezett 
bácsi prépostnak az éneklő kanonokságra, Lichtensteiger 
Ferencz székesfőegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, 
Schwerer János bácsi főesperesnek a szent Pálról nevezett 
bácsi prépostságra, Schuster Konstantin tiszai főesperesnek 
a székesegyházi főesperességre és Hopf János idősb mester-
kanonoknak a bácsi főesperességre leendő fokozatos előlép-
tetését jóvá hagyni, az ez által megüresedett tiszai főespe-
rességet Schreyer János tiszteletbeli kanonok- s apatini 
plébánosnak, az idősb mesterkanonokságot id. Molnár Já-
nos jankováczi plébánosnak s alesperesnek és az ifjabb 
mesterkanonokságot Bagó Gergely topolyai plébánosnak s 
alesperesnek adományozni ; — végre Torina József poroszlói 
plébánost és alesperest, Szakácsi Sándor kúlai, Polyákovics 
Fülöp monostorszeghi plébánosokat és Majorossy János 
érseki titoknokot ugyancsak a kalocsai főkáptalannál tisz-
teletbeli kanonokokká kinevezni kegyeskedett. 

— F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő excja f. é. 
sept. 22-ére Károlyfehérvárra hivja egybe az egyházmegyei 
espereseket s minden kerületből a kerületi papság által 
szótöbbséggel választandó egy-egy követet, minthogy óhajt 
velük tanácskozni, számos ügyeket az ő beleegyezésükkel 
eldönteni, másokat a papság utasítására s tanítására ki-
fejteni; értekezni akar az átalános zsinathoz benyújtandó 
kívánalmakról stb. 

— Triesztben újra zavargások voltak, melyek elnyo-
mására a hatóságnak erélyes lépéseket kelle tennie. Most 
azonban nem az ottani katholikus egylet ellen volt intézve 
a tüntetés, hanem az ujonezozás alkalmából. S még sem 
okulnak illető helyen. Hodie mihi, eras tibi. 

— Gmundenben aug. 10-én a katholikusok gyűlést 
tartot tak, melyben Rudigier linzi püspök is részt vett. A 
gyűlés elnöke Brandis gróf volt. Beszédet tartottak a linzi 
püspök a katholicismus állásáról Ausztriában, Brandis gróf, 
Frankenstein, Gruscha és Lang. 

— ( P á l y á z a t . ) Lackenbacher Salamon, Henrik, 
Bernát és J a k a b testvérek a bibliai tudomány tanulmányo-
zásának előmozdítása végett kath. hittudományi tanulók 
részére 15—20 bibliai versnek héberből arabra teendő leg-
jobb fordításáért örök időkre évenkinti 450 pengő vagyis 
472 o. é. frtot s 50 krajezár t alapítottak pályadíjul. Mint-
hogy e díjért a lefolyt 1867. és 1868-iki években senki sem 
pályázott : az alapító levél VII. pontja értelmében az idén 
háromszoros összegben vagyis 1417 o. é. ír tban fog kiadatni. 
— Pályázati feltételek : 1) Mózes 5 könyvének mindeniké-
ből, a nemzedékrendi lajstromok kivételéve', sors által 3—4 
versből álló hely szemelendő ki. Arab szótár használható 
ugyan ; azonban két egyenlően jó fordítás között a szótár 
nélkül készülté az előny. Legjobb fordításul az tekintendő, 
mely a londoni Polyglotthoz legközelebb áll. 2) A verseny-
ben azon belföldiek vehetnek részt, kik a hittudományi tan-
folyamot a bécsi, prágai vagy pesti egyetemen a jelen vagy 
a legközelebb lefolyt tanévben 2 vagy legfeljebb 3 évvel előbb 
végezték s a presbyteratust felvették. Egyenlően jó fordítá-
soknál az elsőség azé, ki a hittudományi tanfolyamot legkö-
zelebb fejezte be. 3) A verseny a bécsi, prágai és pesti egye-
temen tartandó s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. Rövi-
debb időköz viszonylagos előnyül szolgál. Ezen dijra nézve 
a pályázat Bécsben 1969 nov. 27-re; Prágában és Pesten 
1869 nov. 29-re tűzetik ki. A pályázók kötelesek képessé-
güket az illető egyetemi hittudományi kar dékánjánál leg-
alább három nappal előbb okmányilag igazolni. A vallás- és 
közoktatásügyi m. k . minisztériumtól. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Pesten, augustus 21-én. 1 5 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
állam által történt lefoglalása felett. — Szemelvények á 
fm. herczegprimásnak papságához intézett körleveléből. — 
Egyház i tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Elmélkedések az egyházbirtoknak az 
állam által történt lefoglalása felett. 

VIII. Elmélkedésünk berekesztéseül vessük te-
kintetünket egynémely országra, melyben az egy-
házbirtok lefoglaltatott, hogy lássuk, minő volt ezen 
országokban a népnek állapota az egyházbirtok le-
foglalása előtt s minő azután. Ezen összehasonlításból 
sokat, igen sokat lehet tanulni annak, ki okulni akar. 
Mert korunkban a népboldogitók igen sokan vannak 
s a világgal azt akarják elhitetni, hogy az állam, — 
continens pro contento, — jólétének előmozdítására 
szolgál, ha az xígy nevezett holt kezekből a birtok 
kivétetik. 

Lássuk tehát, mily eredményt mutat az egyház-
birtoknak lefoglalása Angolhonban. 

Fortescue, elsőrendű jogtudós, húsz éven át an-
golállami főhivatalnok s végre VI. Henrik királynak 
főkorlátnoka, az angol népnek a tizenötödik század-
bani állapotát így rajzolja de laudibus legum Angliáé 
czimű müvében : Angolország lakósai gazdagok 
aranyban és ezüstben ; ők mindazzal birnak, mi az 
életre szükséges s mi azt kellemessé teheti. Ok nem 
isznak vizet, kivévén bizonyos időszakokat s akkor 
is vallásos indokból, bűnbánat által vezéreltetve. 
Dúsan táplálkoznak hússal s halakkal, mely élelmi 
czikkeknek nagy bőségében vaunak ; ruházatuk ki-
tűnő gyapotruhából áll. Agyuk, takarójuk s egyéb 
készleteik mind gyapotból vannak s ezekkel bőven 
vannak ellátva. Mindannak bőven birtokában vannak, 
mi a háztartáshoz kivántatik s életét mindenki rangja 
s állása szerint kellemessé s boldoggá teheti. 

Pedig azon korban, melyről Fortescue ezeket 
irja, az egyház Angolhonban birtokokkal gazdagon 
volt ellátva. 

VIII. Henrik királynak idejében, a reformátio 

előtt, a parlament egy alkalommal felszámlálja azon 
élelmi czikkeket, melyekkel a nép táplálkozik ; ezen 
czikkek a marha-, sertés-, juh- és borjúhús s hozzá-
veti: ily húsételekkel táplálkozik még a legszegé-
nyebb is. 

íme a nép, még a legszegényebb is, teljes jólét-
nek örvendett Angolhonban azon időben, midőn a 
holt kezek (?) közt nagy birtok volt. A koldulásnak 
még neve is alig volt ismeretes. A szegények számára 
teendő adakozásokra, gyűjtésekre, adókra senki se 
gondolt. A dolgoknak kedvező állása azonban csak-
hamar megváltozott az úgy nevezett reformátiónak 
behozatala után. 

A templomok, püspökségek, káptalanok, zárdák 
kifosztogattattak s ezen kifosztogatással egyidejűleg 
mindenütt felütötte fejét a szegénység, a nyomor s 
tart mainapig. Sőt a szegényeknek, koldusoknak szá-
ma mindjárt a történt kifosztogatás után oly rop-
pant mérvben szaporodott, hogy a kegyetlen VIII. 
Henrik véget akarván vetni a koldulásnak, megpa-
rancsolta, miszerint minden koldulásból élőnek füle 
vágattassék le s ha ezután is visszaesik ezen kereset-
módba, mint bűnös halállal büntettessék. 

íme, gyönyörű gyümölcse az egyházbirtok le-
foglalásának. 

De még ez nem minden. Henriknek utóda, kit 
Fox fiatal szent Eduardnak nevez, a koldúsokat tü-
zes vassal megbélyegeztette s megengedve, hogy két 
évre rabszolgaságra vettessenek , megengedte egy-
szersmind uraiknak, hogy a rabszolgák nyakára vas 
nyakravalót helyezhessenek. 

Mind haszontalan kísérlet ; a szegényeknek szá-
ma azért nem kevesbedett, hanem minél roszabbul 
bántak velük, annál jobban szaporodott. 

Más eszközhez kellett tehát folyamodni. Megha-
gyatott a hatóságoknak, hogy a szegények számára 
önkénytes alamizsnát gyűjtsenek s a szegényeknek 
koldulási engedélyt adjanak. 

Erzsébet királyné kőrútjában felkiáltott : pauper 
ubique jacet. Komolyan akartak tehát a szegények 
sorsán segiteni. A nevezett királyné uralkodásának 
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43-ik évében behozatott törvény által a szegények 
adója, a lerombolt jótékonysági intézetek, kórházak) 

ápoldák visszaállíttattak, melyeknek jövedelmei a 
szegények számára kivetett adóval tetemes összegre, 
Londonban például közel 30 millió frankra rúgtak-
(Dr. Lefebre : Des établissements charitables de Rome 
p. 201.) S mégis nincs a világon oly nagy nyomor; 

a szegénység sehol sem oly égbekiáltó, mint Angliá-
ban, mint Londonban. Borzad az ember, ha erről 
szóló könyveket vesz kezébe. A legelterjedtebb angol 
orvosi lap, „Medical Times", azt állítja, hogylrlaud-
ban egy év alatt 21,770 ember halt meg éhhalállal 
s hozzá teszi, hogy e szám sokkal alantabb áll a 
valóságnál ! 

Ide vitte Angolórszágot az egyházbirtoknak el-
foglalása. Minél többet költ az állam a nyomor eny-
hítésére : annál jobban feltűnik annak borzasztósága. 
Segítenek folyton, milliókat költenek el, de az áta-
lános jólét, mint azt Fortescue leirta, csak nem akar 
beköszönteni. Néhány száz ember úszik a gazdag-
ságban, ezeren meg ezeren halnak meg nyomorban. 
És pedig az egyházbirtok, a szegények birtokának 
lefoglalása óta. 

De nemcsak Angolországban van ez így, hanem 
így van majdnem minden országban, hol az egyház--
birtokot az állam erőszakkal lefoglalta. 

Naville protestáns lelkész „De la charité légale" 
czimü müvében 2. k. 119. lapon azt állítja, hogy a 
szegénység protestáns országokban sokkal nagyobb 
terhére van az államnak, mint tisztán katholikus 
országokban. Felhozza Angliát, Svédországot, Nor-
végiát s Dániát s ezekkel összehasonlítja Olasz- és 
Spanyolországot. (Ezen utóbbiakban még akkor nem 
volt az egyházbirtok lefoglalva.) Ami a többi orszá-
gokat illeti, azt mondja, hogy a szegénység óriás 
lépéssel halad előre ott, hol a protestantismus el-
nyomja a katholicismust. A berni kantonban, például, 
a szegénység igen nagy, míg azon kantonokban, 
melyekben a katholicismus a túlnyomó, mint Wallis 
és Tessin kantonban, alig létezik. A protestáns külső 
appenzelli kantonban van szegénységi adó ; a katho-
likus belső Appenzellben nincs reá szükség. Igy van 
ez Amerikában is. A jobbára protestáns Északame-
rika vesződik a szegénységgel ; a katholikus Dél ezt 
alig ismeri. Naville e kérdést veti fel : honnan van 
az, hogy a protestáns államokban a szegénységi adó 
majdnem átalánosan be van hozva, míg a katholikus 
államok azt nem ismerik ? S protestáns létére így 
felel reá : Az onnan van, hogy a protestantismus a 
zárdák eltörlését idézvén elő, a szegénységet elő-

mozdította s a jótékonyságra nem levén ösztöne, az 
állami segélyezés rendszerét meghonosította. 

A mit Naville állított Schveizről, azt az 1856-
ban Brüsselben tartott nemzetközi jótékonysági con-
gressuson Cherbuliez, genfi protestáns megerősítette. 

A reformátio előtt Schveizben nem volt szegény-
ség, mondja Cherbuliez, kétségkivül azért, mert az 
egyháznak vallásos társulatai jótékonyságukkal azt 
meggátolták. Amint a reformátio beköszöntött s vele 
az [egyházi birtokok saecularizáltattak, az történt 
nálunk is, a mi Angolországban. Az országgyűlés 
elhatározta, hogy minden kanton, mint állam, gon-
doskodjék saját szegényeiről. Igy a szegénység jogot 
nyert, az állam pedig kötelezettséget vállalt magára. 
Ez idő óta a szegénység legnagyobb sebe Schveiznek, 
főleg a tisztán protestáns Bern kantonnak. Mindent 
elkövettek, hogy a bajon segítsenek ; de ez minden 
politikai forradalommal nagyobbodott. Ezen csapás 
Bern kantonnak jövőjét borzasztó színben tünteti 
elénk. Bern mellett van Jura kanton, sem nem oly 
gazdag; sem nem oly szerencséshelyzetü, mint Bern 
s a pauperismusról mit sem tud ; sőt követei az or-
szággyűlésen sem a szegénységi adóról, sem az állam 
segélyéről mit sem akartak tudni. Tartsátok meg 
pénzeteket s törvényteket s hagyjátok meg nekünk 
jámbor szokásainkat, mondák ezek. Az ellentét ki-
rívó. Itt egy katholikus kanton, kevéssé szerencsés-
helyzetü, kevéssé iparüző, oly körülmények közé 
szorítva, melyek a nyomort majdnem kikerülhetlenné 
teszik s nem ismeri a szegénységet ; amott van egy 
protestáns kanton, gazdag, termékeny, iparüző s 
egészen aláásva a pauperismus által. Bizony elég 
alkalom az okulásra. 

Igy szólt egy protestáns. (Journal de Bruxelles 
1856. okt. 15.) 

Valóban, elég alkalom s ok a tanulásra. Csak-
hogy az államok mit sem tanulnak, min sem okulnak. 

Mi katholikusok tudjuk, hogy az egyházbirtok 
a szegényeknek birtoka. Az egyház a szegényeket 
szereti, felkeresi, gyámolítja, mert ezt isteni mesteré-
től nemcsak tanulta, hanem parancsképen is kapta. 
Szent Márton köpenyét ketté vágta, hogy a szegényt 
befödhesse. Igy tett s tesz az egyház mindenkor ott, 
hol az állam birtokától meg nem fosztotta. Ám lássák 
a modern államok, ha az egyházat kifosztogatva nya-
kukra növesztik a pauperismust. 

Crede mihi, miseros prudentia prima relinquit. 
Cselka Nándor. 
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Szemelvények a fm. herczegprimásnak papságához 
intézett körleveléből : 

(Vége.) 

Canonum horum statuta indoli ac naturae, dignitati 
ac excellentiae sacerdotii novae legis apprime convenire e 
sequentibus impatescit. Nihil sublimius, nihil sanctius Sacer-
dotio Christi cogitari potest, quippe quod in subjecto unionem 
hypostaticam requirebat i. e. postulabat, ut Sacerdos non 
tantuui sit homo, sed etiam ut sit una e personis divinis. 
Idem requirebatur in Hostia, quae erat ipsius corpus et san-
guis unione divinitatis sanctificata et ordinabatur adrecon-
ciliationem totius mundi. Sacerdotii Christi eminentissima 
quaedam communicatio et participatio est Sacerdotium no-
vae legis, cujus duae sunt principales functiones, nimirum 
altera, remittere peccata et sanctificare animas, — altera 
offerre in sacrificium corpus et sanguinem Christi modo 
prorsus admirabili et inaudito. Sola enim auctoritate divi-
na peccata remitti possunt, cum ejus sit condonare injuriam, 
in quem commissa est, quam auctoritatem Christus non an-
gelis, non aliis sanctissimis viris, sed solis communicavit 
sacerdotibus, quibus concessit, ut tamquam judices et vicarii 
— Ipsius locum obtinentes — absolvant a peccatis, poenam 
condonent aeternam, conférant Spiritum Sanctum etfaciant 
filios Dei et haeredes regni coelestis ; „quorum remiseritis 
peccata, remittuntur eis, quorum retinueritis, retenta sunt." ') 
— Sed nec altera functio sine communicatione et participa-
tione divinae potestatis exercetur ; quid enim admirabilius 
animo concipi potest, quam solo verbo substantiam panis et 
vini eonvertere in corpus et sanguinem Christi, solis specie-
bus remanentibus '? Cum Deus Sacerdotes novae legis elege-
rit ad tam sublimem dignitatem et ad funtiones tam sanctas 
et admirabiles, scilicet ad remittenda peccata, ad purgandas 
animas, ad justificandos peccatores, ad efficiendos filios Dei 
et haeredes regni, ad consecrandum corpus et sanguinem 
Christi,ad offerendum eadetn in Sacrificium pro salute mundi ; 
quam mundos oportet esse illos, qui constituti sunt, ut ani-
mas aliorum a peccatis emundarent, quam justos et sanctos, 
qui alios efficere debent justos et sanctos; quam Christo per 
omnia conformes in vita, qui in ipsius persona quotidie sa-
crificium pro salute hominum offerunt et ipsius passionem 
ac mortem repraesentant ; quanta animi et corporis puritate 
nitere debent, qui non solum offerunt, sed etiam sumunt 
quotidie corpus et sanguinem Domini omnis sanctitatis et 
puritatis fontem ; quam immaculati in tam divinis functi-
onibus versari debeant, in quibus se praebent Christi vica-
rios, instrumenta Spiritus sancti peculiaria, mysteriorum 
Dei dispensatores et pro genere humano apud justitiam di-
vinam intercessores. 

Hinc est, quod in Ecclesia Catholica nemini cito manus 
imponantur, nemini, qui plurium annorum intercapedine 
status clericalis tyrocinium non posuit, ad quod nullus ad-
mittitur, nisi se admitti instanter petat, nullus, nisi qui in 
seminarii disciplinam se tradi cupiat, nullus, nisi facta prius 
in vocationem, ingenium ac indolem disquisitione, quam di-
ligens sequitur, eaque plurium annorum probatio e parte 

') I. Joann. 20. 21. 

suscepti, ut cognoscat, quid valeant humeri, [quid ferre ré-
cusent, e parte vero Ecclesiae, ut morali certitudine constet, 
sacerdotii candidatos tales esse, qui sciant, possint, acvelint 
pure, caste, apte, perite res sacras procurare. Non reticeo-
tur Seminarii alumnis sacerdotalis status onera, quae ad 
SS. ordines promovendi subeunt, non obligatiönes, quibus se 
subjiciunt. Ut adeo nullus sit, qui e Seminario egrediatur 
Sacerdos, qui nesciat : sanctos opertere esse Sacerdotes „quia 
sanctus est Deus, qui separavit eos a ceteris populis, ut 
essent sui."2) Norunt profecto omnes, dicente S. Chrysologo®) 
clericum esse, qui ante Deum stat jugiter, versatur inter 
Altaria semper, neque a Dei oculis recedit unquam, qui 
peccatorum causas, dolores populi suscipit, fert, offert, inge-
rit preces, accipit, refert, restituit impetrata, ex homine to-
tus in Angelum substitutus ; . . sed norunt etiam frustra 
Sacerdotes id se consecuturos confidere, nisi contendant totis 
viribus praefulgere coram omnibus candore morum, innocen-
tia vitae, fervida in Deum et proximum caritate, firma in 
sancto puritatis proposito voluntate. 

Unde facile jam quisque intelligit continentiam vitae 
non solum uti commendabilem virtutem, sed tamquam omni-
no necessariam et conditionem, sine qua Sacerdos subli-
mi suae destinationi respondere nequit , ab omnibus , in 
S. Ordine constitutis , curae cordique habendam esse. 
Sane experientia docet, nihil tam odisse mundum, quam 
immundum Clericum ; quo enim mundus ipse peior est, eo 
puriores et sanctiores vult esse Sacerdotes. Experientia porro 
docet, facile a saecularibus hominibus iracundiam, ambitio-
nem et quodcunque aliud vitium in suo tolerari Sacerdote, 
si vero incontinentem viderint vel saltern suspicentur, statim 
despiciunt et horrent, ut hoc solo nomine contemptibilis apud 
omnes et invisus reddatur. Notum quippe omnibus est, quod 
ad continentiam servandam sancto et solemni voto, propriis 
labiis nullo suadente aut impellente, sed sponte ac volunta-
rie in sacrorum ordinum susceptione Sacerdos quisque se-
ipsum obligaverit et devinxerit. Ad vota autem Deo rede1.en-
da non nostra electione et libertate movemur, sed justitiae 
debito et lege compellimur. Ita S. Chrysostomus in ilia 
Psalmi „49. „Redde Altissimo vota tua" pulchre dixit „Red-
de : post promissionem enim efficitur debitum. Ita et Anna 
reddidit filium, ut debitum maximum. Tu ergo sive promit-
tas eleemosynas, sive vitam pudicam, sive aliquod aliud tale, 
ad id exsolvendum festina ;" et S. Augustinus4) „Quia jam 
vovisti, jam te obstrinxisti : aliud tibi facere non licet. Et si 
indignum est promissa hominibus non servare, quanto ma-
gis non ferendum ea non adimplere, quae omnipotenti Deo, 
tota coelesti curia adstante, promiseris." 

Christi igitur minister et mysteriorum Ejus dispensa-
tor puritatem et sanctitatem novae, per Salvatorem partae 
vitae, velut in speculo exhibere debet , „quia" ut ob-
servât S. Augustinus „summopere decet omnes Christi 
ministros eam profiteri virtutem, quam speciali ratione 
professus est Christus, virgo, virginis filius, virginum spon-
sus." Quo enim illustrior est in Ecclesia sacerdo-
talis Officii dignitas et splendor, eo ab omni labe puriores, 

2) Levit. 20. 24. 
3) Serm. 26. 
*) Epist. ad Arment. Ripar. 45. 
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omnique virtutum genere praestantiores sínt Sacerdotes est 
necesse, ut tantum caeteros magnitudine meritorum, quan-
tum gradu, dignitateque antecellant. Non alia de causa con-
s t i tué ii sunt sal terrae, lux mundi, civitates supra montes, 
quam ut honestissimae vitae exemplis animos veluti sale 
condirent, ut coelestis Ierusalem formám atque imaginem in 
se ipsis exhibeant, ad quam reliqui homines vitam suam 
componerent et conformarent et quoad ejus fieri potest, in 
se ipsis exprimèrent. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
E S Z T E R G O M , aug. 16-án. A magyar Sionra nézve 

mindenkor örvendetes nap, az Assumtio, ez évben igazán 
classicus nappá, hitbeli és szellemi gyönyörben gazdag ün-
neppé lön, mivé K o v á c s Zsigmond pécsi püspökké történt 
felszenteltetése varázslá. A fenséges ténykedés hatásának 
meggyengíthetlen benyomásai alatt i r juk ugyan ezen soro-
kat , de azért fenebbi jelzésünket a szemtanuk közül senki 
sem fogja túlságosnak, még lcevésbbé az igazságtól eltérőnek 
mondhatni. A püspökké szenteltetés actusa mindenkor és 
minden hivőre nézve magasbjelentőségü esemény, de e 
minőség nagy mérvben fokozódik arra nézve, ki a nagyszerű 
jelenetet azon tudattal szemléli, hogy e püspök az ő püspöke 
leend és azon megye fejedelmévé kenetik fel, melynek ő, a 
szemlélő is tagja. Ily tudatban csüggött áhítattal vegyült 
kegyeletünk az ünnepélyen, melynek a mily szerencsés, ép 
oly figyelmes részesei lehettünk. A felszentelő herczegprimás 
a m. L i p o v n i c z k y István nagyváradi és m. Z a l k a 
János győri segédkező püspök urak által környezett fel-
szentelendővel a basilikába vonulván, a szószékre m. S z a b ó 
József felszentelt püspök úr lépett és a neki oly igen saját 
kedves behízelgő, népszerű modorban fejtegeté a főtemplom 
roppant öbleit betöltő sokaság előtt a püspökké szentelés 
kiválóbb részleteit, melyeknek ily módoni megmagyarázása 
az amugyis ünnepélyesen hangolt kedélyeket teljesen elő-
készíté a consecratio gyönyörű folyamára, melynek szemet 
és szívet egyaránt lebilincselő menete szent érdekességében 
sokat nyert azon harmonicus, zavartalan tisztkedés által, 
melylyel a herczegprimás a teendőket egészen átérezve végzé 
és a felszentelendő teljes avatottsággal közvetíté a hosszú, 
de ekkép soha sem hosszadalmas szertartásokat. A három-
szor ismételt „ad multos annos" ezerszeresen viszhangzott 
keblünkben és bensőleg ajtatos fohász lebbent el ajkainkról 
annak valósulásáért ; az inthronisatio alkalmával önkényt 
rebegte nyelvünk : Thronus tuus sít firmus jugiter és az 
első áldáskor gyermekszem könyei ültek aférfiarezokon esde-
kelvén, hogy azokkal ezen áldásnak harmatgyöngyei elegyed-
jenek. A 12 órakor végződött egyházi ünnepet az u j felszen-
telt méltóságnáli tisztelgés után a szeretet lakomája követte, 
melynél az üdvösen keltett érzelmek u j tápot, u j emelkedést 
nyertek a varázsütenyü felköszöntésekben. 0 herczegsége a 
pápa, ki 23 éven át erős kezekkel kormányozza az egyház 
ha jó já t és őrzi, védi az emberiség legfőbb javait , a hitet, 
igazságot, valódi szabadságot, jogot ; — a felséges fejedelmi 
pár iránt emelvén hódolati poharat, meglepő fordulattal 
mondá : Most pedig az egykori tanfelügyelő emel poharat 

egykori kispapjára; a tanfelügyelő én vagyok, a kispap 
pedig a jobbomon ülő és ma pécsi püspökké szentelt K o -
v á c s Zsigmond ő mlga ; és előtüntetvén a felszenteltnek 
fényes tehetségeit, melyeknél fogva a magára vállalt nagy 
feladatot sikeresen meg fogja oldhatni és a pécsi megyének 
uj, szebb, jobb jövőt készitend, szerencsekívánatokkal hal-
mozta el őt, mint kinek oly megye jutott osztályrészül, mely-
nek nemzetünk történelmében csak egy gyászpontja van és 
ez — Mohács. Hatalmas éljenzés tölté be az apostoli lelkü-
let-, gyengéd érzet- és ragyogó elmésségben gazdag felkö-
szöntéseket, a melyek által ébresztett és rengetett érzelmek 
tapsviharban törtek ki a felszentelt püspök gyönyörű nyel-
vezetén és ver. enyző emelkedettséggel viszonzó beszédének 
különösen azon részleteinél, melyek egyikében a herczeg-
primásnak azon leereszkedő nyájasságára nézve, hogy őt 
püspöktársának nevezé, azon elragadó hasonlattal válaszolt, 
hogy ezt csak oly értelemben veheti, minőben a sas is, mely 
káprázat nélkül szemléli a nap tűzgolyóját, társának nevezé 
a sövény növényzete közt rejtező madarkát ; másikában pe-
dig ő herczegségét hajóhoz hasonlítá, mely a nemzet legdrá-
gább kincseit, a hitet, a reményt biztosan keblébe rejtve 
hordozza a csapkodó hullámok közt. Emlékünkben ép ugy, 
mint szivünkben még most is élnek, hatnak, uralgnak a 
ri tka ékesszólással tolmácsolt sasröptü eszmék, hála- és ke-
gyeletben áradozó érzelmek : de még sem merjük a gyönyörű 
szövedéknek egyes aranyszálait csillogtatni, mert hol azokat 
érintenők, csak páratlan ragyogásuk elhomályositását ki-
sértené meg avatatlanságunk. A nap kiváló két alakja 
ecsetelhetlen diadalt aratott, egyik borostyánt, a másik ba-
bért, mindkettő u j koszorút fűzött a rostrumon és — szi-
vekben ; sasok találkoztak egymással és hatalmas szárnyai-
kat egybefüzve ragadtak magokkal mindenkit. A leirhatlan 
kedélyáramlat ezen hullámzásának tartama alatt tolmá-
csolták a pécsi káptalan küldöttei, F e s z t i Károly és T r o l i 
Ferencz kanonokok a káptalan és megyei clerus nevében az 
u j püspök iránti fiúi hódolatot, a mai nap feletti örömet. 
S z i l á g y i Virgil az egyházához és hazájához egyenlően 
hü magyar fő- és alpapság jólétére, S z a b ó Imre k. kine 
vezett szombathelyi püspök meghatóan, szokott ékesfoglal-
ványu aranyszavakban kéré az u j pécsi püspököt, hogy ne 
feledkezzék meg a veszprémi megyéről, mint oly anyáról, 
kinek kebléről emelkedett a püspöki magas méltóságra; 
majd ismét szokásos, megnyerő kedélyességgel említé fel, 
hogy L i p o v n i c z k y István nagyváradi püspök ő mlga 
ezen ünnepen születési napját üli ; mire ő herczegsége kegy-
teljesen nyilvánitá, hogy ő is tud egyet a jelenlevők közül, 
kinek születésnapja van és ez az I s t v á n b á c s i ! Mindez 
fokozta a lelkesedést, a szellemi gyönyör mámorát, de gyen-
gíteni nem volt képes a hatást, melyet az első felköszönté-
sek absolut uralma kivívott. Sok szép napot engedett már 
a jó Isten megélnünk, sed dies haec in capite deliciarum no-
strarum fixa semper man ebit ! 1—k 

PARIS. (Lipcsei zsidó congressus.) Tavai, egy rabbi-
nusokból, tudós zsidókból és községi képviselőkből álló elő-
készítő tanácskozmány tar tatván meg Kasselben, az első 
zsidó congressus ezidei juniushó 29-én gyűlt össze Lipcsében, 
az „Izraelita Zsinat" czime alatt több napig ülésezett. 
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Lazar berlini tanár elnökölt, mellette még két alelnök lévén, 
Geiger f rankfur t i rabbi és Wertheimer Bécsből. 

Mi a következőkben tisztán csak a szertartási kérdé-
sekre szorítkozandunk. A zsinatnak egyes mozzanatai 
egyébiránt világosan mutat ják azt, hogy a zsidóság közt 
létező ama két nagy párt, az orthodox és a reform-zsidók, 
ott is egyenlő számmal képviselve voltak és Németország-
ból, Oroszhonból, a török birodalomból, Ausztriából, Angol-
és Francziaországból, Németalföldből s még sok más vidék-
ből találkoztak a zsidó testvérek. 

Philippson Bonnból egy határozati javaslatot hozott 
inditványba, mely Astruc brüsseli rabbi erélyes támogatása 
mellett, egyhangúlag, közfelkiáltással elfogadtatott s mely 
következőképen hangzik : 

„A zsidó zsinat elismeri és kimondja, hogy a zsidó 
elem a mostani tarsadalom és a modern államnak alapelvei-
vel egyetért, mert ezen alapelvek azok, melyek legelőször 
a mozaismus által hirdettettek, később a próféták által be-
hatóbban fejtegettettek s végül megszakadás nélkül a zsidó 
népnek egész történetén keresztül nyomozhatok és talál-
hatók. 

Ezen elvek megegyeznek az emberiség egységének, az 
emberek kivétel nélkül a törvény előtti és a kötelességek s 
jogok az állam és a haza irányábani egyenlőségének s végül 
az embernek meggyőződés és hitvallás dolgábani tökéletes 
szabadságának elvével. 

A zsinat elismeri, h o g y a m o d e r n t á r s a d a l m i 
e l v e k f e j l ő d é s e é s é l e t b e l é p t e t é s e a z s i d ó s á g -
n a k s a n n a k e g y e s t a g j a i n a k l e g e r ő s e b b t á -
m a s z á t é s b i z t o s i t é k á t k é p e z i , a jelenben nem 
kevésbbé mint a jövőre nézve; m i n t h o g y e z e k b e n 
r e j l e n e k a z o n m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s é l e t -
f e l t é t e l e k , m e l y e k t ő l a z s i d ó e l e m t e r j e s z t é s e 
é s l e g n a g y o b b m é r v ű f e j l ő d é s e f ü g g . 

Továbbá elismeri a zsinat azt is, hogy az emberi nem-
nek egyik legfőbb kötelessége az egyes hitfelekezetek közti 
békének fentar tása , mi a kölcsönös tisztelet s az egyes 
vallások egyenjogúsága által elérhető, oly módon, hogy 
bármely az igazság felderítésének érdekében viselendő harcz 
mindig csak a felvilágosodottság és az erkölcsösség fegyve-
reivel vivassék ki. 

Végül kijelenti a zsinat, hogy jelenben és jövőben is, 
ugy mint a múltban, a zsidóságnak főteendői közé tartozik 

ezen elveket vallani, hirdetni, terjeszteni és megvédeni, ér-
dekükben fáradozni, sőt még szenvedni is. 

Democrata hőseink bizonyára nem kis mértékben fog-
nak csudálkozni, azt hallva, hogy annyira hirdetett és 
dicsőitett elveik semmi egyéb, mint megújításai Mózes el-
veinek, helyesebben szintannyi Mózes könyvein elkövetett 
plagium. De akkor bizony nem volt érdemes annyi véres 
forradalmat csinálni és nyakunkra hozni azért, hogy ezen 
elvek felelevenítessenek s alkalmazásba hozassanak. — De 
figyelemre méltó az egész dologban az, hogy ama zsidó ban-
károk, kik a kereszténységnek összes vagyonát máris sze-
rencsésen magukhoz ragadták, most, miután ez megtörtént, 
az embereknek egymásközti egyenlőségének elvét kegyesen 
elfogadják. 

De azon körülmény, hogy a zsinat a jelenleg divatozó 

társadalmi alapelveket eredetileg és tisztán zsidó elveknek 
hirdeti ki, végtelenül megszégyenítő a mi democratiánkra 
nézve ; mert ime, most a zsidók azok, kik az emberi hala-
dás vezérférfiainak nyilatkoztatják ki magukat ; de innen 
magyarázható aztán amaz egyébiránt némileg feltűnő je-
lenség is, hogy a zsidó bankárok, Ábrahám utódjainak eme 
legkitűnőbbjei, mindenkor oly nagy hatalmat gyakoroltak 
a mi democratáink felett. 

Ezen határozat egyébiránt a legnagyobb gyalázat, 
melyet a zsinat a modern polgárosodás szemébe dobhatott, 
ezen polgárosodás szemébe, mely eltelve dölyffel és szemte-
lenséggel a kereszténység iránt, most az őt kinevető s ki-
gúnyoló zsidó elem előtt, mint állítólagos szülő anyja előtt, 
térdet és fejet kénytelen hajtani ! 

Ki ne látná be mély jelentőségét amaz állításnak, hogy 
a modern elvek egyikét képezik a zsidó elem legerősebb 
biztositékainak, jövőben csakúgy, mint jelenben. — A min-
dennapi tapasztalat ezt már régen és bőven bizonyítgatja. 
Az ugy nevezett modern elvek semmi egyéb, mint a hitkö-
zönynek és az istentagadásnak társadalmi és politikai 
dogmául való elfogadása ; ezt a zsidók, szemben a többi val-
láscsoportokkal, elfogadják, de ezért ők maguk még sem 
szűnnek meg egy külön álló, erősen fegyelmezett és összetartó 
kasztot képezni. — Ezen kasztnak egyes tagjai majdnem 
kivétel nélkül a kereskedelemre adják magukat, a mi már 
magában véve is lehetlcnné teszi amaz az emberek közti 
egyenlőséget, melyet korunk rövidlátó nagy emberei, a 
hangzat által elcsábítva, egyre hirdetnek, azt gondolva, hogy 
ez által már tvalóban életbe is léptetik. — S miért ne adná 
magát a zsidó a kereskedelemre, mikor az ő törvénye is 
úgyszólván arra kecsegteti őt? Bármely közönyösek is legye-
nek a zsidók egyéb tekintetekben, emez egy törvényét Mó-
zesnek soha sem tévesztik szem elől. 

Hála a jelenkor haladásának, a részvénytársulatok 
már régen fel vannak fedezve s azáltal Mózes törvénye meg-
lehetősen kijátszva. Ezen intézetek nagyobbrészt zsidók által 
igazgatva, el nem kölcsönzik ugyan egyenesen a kereszté-
nyek pénzét, hanem beérik a részvények törvényszerű befi-
zetéseivel. — Ez ugyan egyre menne ki, hanem Mózés tör-
vényének elég van téve és a zsidók lélekismerete megnyug-
tatva. — S nincsen-e szerencsénk mindennap bizonyos 
zsidóbankárokat látni, kik miután számtalan részvénytár-
sulat tönkretétele által dús vagyont szereztek, ezért még 
mint a közgazdászat terén kifejtett üdvös működésért 
rendjeleket is követeltek ? 

Philippson még egy más indítványt is tett, mely által 
népének kizárólagos jellemét eléggé nyilvánosan ismerteti 
és bevallja, de egyszersmind magamagát is félreérthetlenül 
meghazudtolja. Egyébiránt az első indítványnak nem volt 
egyéb czélja, mint hogy a karzatot megtapsoltassa. — Phi-
lippson igen jól tudja, hogy a keserű labdacsot czukorral 
szokás bevonni s hogy a közönségnek néha egy kis port 
kell szeme közé hinteni, hogy annál alaposabban rászed-
hessük ; eme por pedig a „modern eszmék" neve alatt is-
meretes. 

Ama második indítvány ekként hangzik : 
„Oroszország nyugoti tartományaiban nagy szám-

ban levő zsidók azon veszélyben forognak, hogy szegény-
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ség, nyomor és különbféle betegségek miatt kiveszszenek. 
A sürüen befolyó könyöradományok enyhíthetik ugyan né-
mileg a bajt, de végkép meg nem szüntetik. A közvélemény 
tehát, még Oroszhonban is, azon nézetben van, hogy meg-
mentésükre az egyedüli hathatós eszköz az, hogy lehetővé 
tétessék nekik a kivándorlás vagy a birodalom belsejébe 
vagy egyéb külföldi országokba." 

Indítványoztatik azután, hogy egy központi bizott-
ság alakuljon, mely érintkezésbe téve magát a helyi bizott-
ságokkal, a kivándorlás ügyét igazgassa; ezen 15 tagból 
álló központi bizottság legott, még az ülés alatt közfelki-
áltás utján meg is alakult. Felesleges lenne itten bővebben 
arra figyelmeztetni a közönséget, hogy ezen kivándorlás 
minden országokra kiterjedend. Mi különben csak dicsér-
hetjük a zsidóknak eme buzgalmát, melylyel nyomorgó 
hitsorsosaik állapotán segíteni iparkodnak ; mindazonáltal 
ugyanezen ügyre nézve néhány szót akarunk koczkáztatni, 
főképen arra nézve, hogy minő különbség van a zsidó és a 
keresztény elem közt s e tekintetben csak átalánosan elis-
mert s senki által kétségbe nem vonható tényekre fogunk 
hivatkozni. 

Mi az oka annak, hogy az éhség Oroszország lengyel 
tartományaiban épen a zsidók közt dühöng annyira s hogy 
épen azokat kell onnan kihozni, míg mellettük a sokkal 
nagyobb számmal levő keresztény lakosság hasonló szenve-
désekről mit sem tud ? Hozzátehetjük, kogy a zsidó elem 
ezen vidékeken sokkal előnyösebb helyzetben van, mint a 
keresztény, mely folytonos jószágelkobzást, száműzést és 
hasonló üldözést szenved az oroszok részéről, mely üldözés 
utóvégre szintén tönkre teszi ugyan, az igaz, de legalább 
nem az éhség az, mely sorait r i tkít ja s erről van itt szó 
különösen. De ennek oka az, hogy a keresztények mint föld-
művelők és iparosok mindig, még egy ébkint nehéz körülmé-
nyek közt is azon helyzetben vannak, hogy az életre szüksé-
geseket beszerezik; de ezenkívül feleslegest nem termesztenek, 
következőleg nincs vásár, nincsen kereskedelmi üzlet s innen 
van aztán, hogy a zsidók, kik épen ez utóbbiból élnek, 
tönkre mennek s ezért éhen halnak ők, mert egyrészt sok-
kal nagyobb számmal vannak, semhogy a kereskedés után 
mindnyájan megélhetnének, másrészt pedig sokkal resteb-
bek, semhogy önálló, termesztő munkára adnák magukat. 
H a a lipcsei kongressus őszintén kivánja megvalósítani azon 
elvet, melyet oly fenhangon hirdet, az emberek egymás-
közti egyenlőség elvét, akkor mindenekelőtt azon kell 
lennie, hogy a zsidók a többi népfajok közé vegyüljenek, 
ezt pedig legkönnyebben azáltal érheti el, ha a földmüve-
léshez szoktatja őket, mire Lengyelhonban annál több al-
kalom kinálkozik, minél több ottan a parlagon heverő föld. 

De ez nem volt a kongressusnak czélja, hogy a zsidók 
a többi fajjal összevegyüljenek, hanem épen ellenkezőleg, 
hogy azok társadalmi, nemzeti és vallási elszigeteltségükben 
megtartassanak ; és azért akar ja a lengyel zsidókat most 
más országokba kivándoroltatni, hol még kizsákmányolható 
keresztények vannak. A zsidónak nincsen kedve minden-
napi kenyerét arcza verejtékében keresni, mint azt a ke-
resztény teszi, ő ezen utóbbira hagyja a nehéz munkát s 
csak ezen, más által végzett munkának gyümölcsét akarja 

élvezni; a keresztény dolgozzék, ő pedig, a zsidó, uralkodjék 
pénze által, így érti ő az emberek egyenjogúságának elvét 
s a modern liberalismus ebben hathatósan segíti. 

Soha a zsidó elem annyi befolyással nem birt, annyira 
nem uralkodott a körülményeken, mint épen most. Anélkül, 
hogy valaha valamit termesztett volna, ezen elem jelenleg 
már a kereszténység összes ingó vagyonát hatalmába kerí-
tette. A zsidó bankárok kamatozó tőkéik által egyrészt az 
államokat fejik, míg másrészt magát a népet azáltal nyom-
ják, hogy üzérkedési műveleteik által a legszükségesebb 
anyagoknak is tetszésük szerinti ár t szabnak avagy tán 
nem igaz, hogy az összes productio immár az egyes üzleti 
társaságok kizárólagos monopoliumát képezi, mely társa-
ságok viszont legnagyobbrészt zsidókból állanak ? 

A nevelés ügyében hozott határozatok hasonló két-
értelműséget tanúsítanak. Egyrészt a divatos előitéleteknek 
hizelegnek, míg másrészt a szorosan h i t f e l e k e z e t i ne-
v e l é s r e azaz a zsidó elemnek mindenároni fentartására 
kiváló súlyt fektetnek ; — ime tartalmuk : 

1) „A zsinat a mindkét nembeli gyermekek számára 
létesítendő jó és vallásos iskoláknak felállítását és jó karban 
tartását a legsürgősbben ajánlja." 

2) „A zsinat az összes zsidóság figyelmébe ajánlja, 
miszerint minden áron azon legyen, hogy a felsőbb közös 
iskolákban a zsidó elem mindenütt hasonjogunak elismer-
tessék s hogy a zsidó tanonczok mindenütt fensőbb val-
lási nevelésben részesüljenek." 

3) „A zsinat nem lát semmi veszélyt a hitfelekezet 
nélküli iskolákban, de igen fontosnak találja, hogy rendel-
kezés történjék az iránt, hogy a serdülő nemzedék jó vallási 
tanításban részesüljön." 

4) „A zsinat kimondja, hogy az egyes vallástanoknak 
a tanonczczal való közlése, a szentiratok beható ismerete 
nélkül, nem mondható elégséges tanításnak." 

5) „A zsinat a zsidó elem egyik főfeladatának vall ja 
oly felsőbbrangu tudományos intézetről gondoskodni, mely 
a szabad tudományos kutatásnak menhelye legyen ; — az 
erre való előmunkálatokat egy külön bizottság végzendi." 

Ezen határozat is ellenmondás nélkül elfogadtatott. A 
kinek csak némi fogalma is van azon kiterjedt hatalomról, 
melyre a zsidó elen egy félszázad óta szert tőn, kellőkép 
fogja méltányolhatni a lipcsei kongressus horderejét is. — 
Hozzátehetjük, hogy Ausztriában, valamint sok helyt Né-
metországban is, az úgynevezett közvélemény legnagyobb 
részt a zsidók vezetése alatt áll, kik azt lapjaikban készítik 
és vezetik, helyesebben, félrevezetik. — A bécsi liberális 
képviselőknek legnagyobb része a zsidóktól függ, kik er-
szényeikzsinórjait igazgatják és eként magukat marionettek 
gyanánt tánczoltatják. — Hasonló esetek nem r i tkák a több 
német képviselőtestületekben sem, mire nézve neveket idéz-
hetnénk s nemcsak egyes képviselők, hanem még magasabb 
államegyének és miniszterek neveit is. 



IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und No twend igke i t der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Folytatás.) 

Csupán a felett csudálkozunk, hogy egynémelyek, 
kik per excellentiam belátóknak kivánnak tartatni, nem 
veszik észre azt, hogy az egyházon az újabb korban elköve-
tett méltatlanságok, a papságnak, az emberiség ezen legin-
telligensebb, leghazafiasabb és legfüggetlenebb osztályának 
tömeges gyilkoltatása, bebörtönöztetése, száműzetése, vilá-
gosan mutatják, mit várhat a pápa ama nemzeti szabadelvű 
intézményektől, melyeknek oltalma alá öt és egyházát 
emelni akar ják . Hiában igér bármit a rosz szenvedély, ő 
azt meg nem tart ja . Valóban, az elvetemült léleknek mi le-
het más törekvése, mint rombolni, (akármily csillogó doctri-
nákat is hordjon ajakain !) lerombolni mindazon korlátokat, 
melyek gondolat- és indúlatrohamának más irányt adni 
törekesznek, kigúnyolni a religiót, semmibe venni a jogokat, 
mesék országába taszítani a történelmet, ostromolni mindent, 
mi aljas bűntényeinek a földön útjában látszik állani ? ! . . 
Vagy az erő és hatalom ellenállhatatlan nyomásán kivül 
létezik-e egy pontocska, mely tetteiben az erényt elválasz-
taná a legírtóztatóbb bűntől ? létezik-e korlát, mely a ne 
tovább-ot kijelölné? létezik-e indok, mely polgári állásának 
kötelmeire sürgetné ? ! Csak egy tekintet, egy törvény, egy 
indok vezérli szándékát : romboló féktelenségek üzése, mely-
nek lehetősége esetében megszűnt bűn lenni a csalás, rablás, 
zsarnokság szintúgy, mint a jellemtelenség, aljas csúszás és 

azugság is ! ! Ilyképen lőn ez az egységes Itáliában is. . . . 
Csakhamar kibújt a szeg a zsákból és előttünk leve az 
abominatio desolationis, mit Izaiás és Jeremiás hajdan a zsi-
dónemzetről megirának vala, mindaz a regenerált (?) olasz 
nemzetnek is szól ! A nagyság és regenerátio kikiáltására, 
mintegy véres interpretátioul, a templomok pusztán, a ko-
lostorok üresen m a r a d t a k , mert a szerzetesek mintegy 
rablóbanda jórészben kiűzettek az országból, a szegény 
apáczák ellen valódi üldözést indítottak meg, a socialisták 
készek felosztani maguk között a gazdagok vagyonát, a 
republicanusok fegyvert ragadni vágynak a kormány ellen, 
a városok utczáin vér foly, az ipar pang, végre az u j sza-
badság nyugtalanságokat hint a szivekbe, mindenki resz-
ket a jövő miatt! Ezek és ilyenek valának Olaszhonban 
mindjárt elejénte társadalmi szempontból a vívmányok ; 
ezek a hirhedt szabadság részéről a pápaság és a kathol. 
egyház iránti megigért oltalomnak előjelei !! ! Ezt nem mi 
mondjuk, hanem a leverő és fájdalmas tapasztalat. A capre-
rai hős, ki a papságot sz. István első vértanú sorsára akar ja 
juttatni , már adott is egyszernél többször utasítást, hogy 
t. i. fel kell szedni az utczák kövezeteit és a jelenlegi pap-
ságon boszúlni meg a leélt húsz generatiónak szenvedéseit 
és gyalázatát! Ily körülmények és előjelek között aztán, 
midőn csak nagy szavakkal, melyekkel azonban a tettek 
homlokegyenest ellenkeznek, kereskedik a politikai frivoli-

tás, ha az igazság barátai, valamint eddig, ugy manap is 
aggódva hallgatják az álliberalismus hőseinek, kik oly na-
gyon szabadelvűeknek hiszik magukat, Olaszországra vo-
natkozó jelszavait, a pápaságra nézve tett Ígéreteit, melyek-
ben nem láthatnak egyebet nagy baljóslatú kérdőjelnél ! 
A kérdőjelek e zavaros helyzetében minden ellenállásra, me-
lyet a pápa szent hivatalának öntudatában tenni tartoznék, 
kegyetlenkedés volna az, mivel az ellentálló védtelen' aposto-
lok örökösének azok,kik szerint minden bűn, ha általok szán-
dékoltatik, szabad útlevéllel bír a világon, fognának felelni! 
Minden előítéletektől ment ember ezt kénytelen mondani. 
Már a pápaválasztások azon szabadsága, melynek biztosí-
tásán tizennégy század folyamlásán át buzgolkodék az egy-
ház, sem fogna tekintetbe vétetni ; az uralkodó nemzeti párt 
kétségen kivül mindent elkövetne, hogy jelöltjének megvá-
lasztását valami uton-módon kierőszakolja ! Volnának tehát 
e vészterhes forrongásokban, midőn, mint a tenger habjai 
hullámzanak az emberek elméi, — elütő, sőt ellenkező fe-
lekre oszladoznak az emberi Ítéletek, nem az igazság szere-
tete, hanem önző czélok, balvélemények és napig tartó köl-
temények igazgatják az emberek tényeit, volnának, mond-
juk, specificus olasz nemzeti pápák, kiket épen azért más 
nemzetek vagy épen nem vagy csak nagynehezen fogadná-
nak el. 

A m á s o d i k c z i k k e l y n e k két fejezetre osztását 
alapítja meg a t. szerző és [ugyan: 1) a 752—754-ig idő-
tartamra, 2) azután a 754—768. évekre. Volna ugyan még 
több, a mit ehelyütt is, hol egyrészt Pipinnek Aistulf, lon-
gobard király, Róma és a szentszék szakadat nélküli hábor-
gatója elleni első és második hadjárata, másfelől pedig azok 
eredményei adatnak elő, — említenünk kellene. Do nehogy 
magának a többször dicsért munkának (még ha a közlés 
lehetséges lenne is) egész terjedelmébeni olvasását felesle-
gessé tenni kivánni látszassunk, sietünk már jelezni az 
egész munka azon czikkelyét, mely valamint a második 
résznek, úgy a szóban forgó műnek is véghatárt szab. Ez a 
h a r m a d i k ezikkely. I t t tisztán és kellő világossággal 
taglaltatik az Istentől küldött gondviseleti férfiúnak, Ká-
rolynak, kit „nagy" melléknévvel tisztelt meg és ugyan 
méltán a hálás utókor, trónralépte és császárrá koronáz-
tatása. 

r r 

Ali négy fejezetből. Es pedig az első fejezetbe vonja 
be szerző I. Adorján pápa elhunytáig előkerült idetartozó 
eseményeket; a 2-ikba pedig azokat, a mik a 800-ik évnek 
karácsonynapjáig történtek ; a 3-ikban aztán elmondja kü-
lönösen N. Károlynak császárrá avattatását és ezzel kap-
csolatban egyszersmind azt, mennyire fontos és jelentős, a 
mint az magában is igen könnyen érthető és a kivitt ese-
ményekre befolyásos a császári méltóság. Mert a császár a 
koronázás által az egész kath. egyház s kiválólag a római 
egyháznak védnökévé lőn. Ugy, hogy egyház és császárság 
egyesülten egy nagy keresztény kettős államot képezzenek, 
melynek szellemi részét az egyház, az anyagit pedig az ál-
lam képviselé. 

(Vége köv.) 
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VEGYESEK. 
— Aug. 15-én ment végbe Esztergomban méltóságos 

K o v á c s Zsigmond pécsi püspöknek püspökké szentelte-
tése. A felszentelést a fm. herczegprimás maga végezte mélt. 
Z a l k a János győri s L i p o v n i c z k y István nagyváradi 
püspökök segédkezése mellett. Az ünnepi szent beszédet mélt. 
S z a b ó József felszentelt püspök tartotta. 

— Ó felsége K u b i n s z k y Mihály kalocsai kanonok-
nak s a pesti központi papnövelde igazgatójának ez állo-
másróli lemondását elfogadni s helyébe ft. I p o l y i Arnold 
egri kanonokot méltóztatott kinevezni. 

— A „Prager Abendblatt" ir ja, hogy a prágai bibor-
nok-érsek a königgrätzi, budweisi s leitmeritzi püspökökkel 
egyetemben a cseh papsághoz egy főpásztori körlevelet in-
tézett, melyben az uj iskolatörvény által életbe léptetett is-
kolahatóságokhozi viszony tekintetében útmutatások foglal-
ta tnak. Az érsek az ügyet Rómában előterjesztette s csak az-
után adatott ki a körlevél, midőn Rómából a kellő utasítás 
megérkezett. A velünk közlött apostoli utasítás s meghagyás 
folytán, mondja a körirat, komolyan tanulmányoztuk a 
helyzetet, hogy a fiatalság valláserkölcsi igényeit kielégít-
hessük, érett megfontolás után Isten nevében megengedjük 
papjainknak s világi híveinknek, hogy ha a nevezett isko-
latanácsba meghivatnak, abban részt vegyenek mind-
addig, míg az egyház s a család jogait eredménynyel kép-
viselhetik. 

— Németországnak Neustadt an der Aisch városában 
aug. 10-én tartatott protestáns zsinat az iskolának az egy-
háztóli elválasztása s a közös iskoláknak behozatala ellen 
nyilatkozott s a generális synodushoz küldendő követeik-
nek meghagyták, hogy ott ez értelemben müködjenok. 

— A „Feldkircher Z tg" szerint a brixeni herczeg-
püspök házassági periratok kiadásának megtagadása végett 
1000 f r t ra Ítéltetett s ez összeget le is fizette. I t t tulajdon-
képen csak egy plébános által a perlekedő házasfelek kibé-
kítése alkalmából felvett protocollumról van szó. Remé-
nyelhető, hogy ezen egész ügy legközelebb a nyilvánosság 
elé fog jutni. 

— A porosz király Emsből távozta alkalmával az 
ottani katholikus templom építésének folytatására, mely 
költséghiány miatt szünetelt, 10,000 tallért ajándékozott. 

— Mily sorsban részesültek Lengyelország katholikus 
püspökei? Felinski varsói érsek négy év óta Jaroslawban 
tartózkodik ; utóda Rzewuski püspök Astrachánba hurczol-
tatott ; ennek mindkét utóda, Domagalski és Szczygielski 
kanonokok belső Oroszország ismeretlen helyiségeibe uta-
sí t tat tak ; Kalinski görögegyesült püspök Wia tkába vite-
tett, hol a zordon égalj áldozata lett ; Symansky podlachiai 
püspök Lemza börtönében halt meg ; Popiel plocki püspök 
Oroszország belsejébe vitetett ; Soznowski lublini püspök 
Lembergbe futván, kikerülte az elhurczoltatást ; Lubienski 
augustowoi püspök, midőn Szibériába hurczoltatott, Nischnei-
Nowgorodban halt meg ; Majerczak kielcei püspök Perm 
felé utazik ; Zwolinski kanonok, a varsói érsekség kor-
mányzója, külföldre utaztat ik . 

— A belga 5 püspök az érsek elnöklete alatt az áta-
lános zsinat ügyében előleges értekezletet tartott . Ezek 
mindannyian megjelennek a zsinaton. 

— Egy kitűnő angol protestáns lap igen melegen ajánl ja 
az angol királynénak Manning, london-vestminsteri katho-
likus érseknek pairré való kineveztetését, mint oly tényt, 
mely liberális és igazságos az Angliában igen elterjedt ka-
tholika egyház iránt. — Furcsa ; másutt meg azon dolgoz-
nak, hogy a törvényhozó testületből a katholikus püspökök 
kiküszöböltessenek. 

— Blanchet atya, északamerikai hitküldér Oregonban, 
arról tudósit, hogy midőn Jaksonvilleben, mely városnak ő 
plébánosa, a himlőjárvány dühöngött, az odavaló protestáns 
lelkészek kereket oldottak, ott hagyva hiveiket állomásaik-
kal együtt. Csak a kath. missionáriusok s Jézus-Mária-nővé-
rek maradtak a megrémült lakósság ápolására s bátorítá-
sára. A protestáns hivek, kik nem igen nagy barátai voltak, 
főleg a szegény szerzetes nővéreknek, látván önmegtagadá-
sukat s önfeláldozásukat, bámulatukat s tiszteletüket a la-
pok ut ján is siettek kifejezni, kijelentvén, miszerint azon 
hit, mely ily hősies erényeket szül, az egész világ bámula-
tára érdemes. — Még jobb azt elfogadni s követni. 

— Konstantinápolyban julius 16-án nagyszerű ünne-
pély volt. Szentatyánk által az örmény-katholikusoknak 
ajándékozott Illuminator sz. Gergelynek ereklyéje vitetett 
ma ünnepélyesen aranyszájú sz. János templomából a bol-
dogságos Szűz örmény-katholikus templomába. Jelen volt 
Hassoun patriarcha, 18 püspök s az egész örmény-katholika 
papság ; Perának utczái, melyeken a szent menet haladt, 
tömve voltak népséggel ; a török kormány pedig tekintélyes 
csapat katonaságot rendelt a menet díszének emelésére. A 
szent ereklye ezüsttel gazdagon díszített kristályszekrény-
ben van helyezve s ezt 4 püspök vitte. Másnap a szentről 
szóló mise ünnepélyesen elénekeltetvén, a patriarcha meg-
nyitotta az örménykatholika zsinatot, mely saját nemzet-
egyházi ügyeikkel s az egyetemes zsinatrai készülődéssel 
foglalkozik. 

— A nápolyi Vero irja, hogy a múlt vasárnapok egyi-
kén Formicolában körmenetet akar t tartani a népség. A 
hatóság ezt megtiltotta. Ebből nagy izgatottság támadt a 
nép között s erős összeütközés a hatósági nemzetőrséggel. 
A nép győzött, a körmenet megtartatott. — így akar ja a 
hatóság a nép buzgalmát elfojtani ! 

— Jul. 24-én szenteltetett fel Berlinben a katholikusok 
adakozásain épült temploma a Dömésszerzeteseknek. Ber-
linben, a protestantismus székvárosában, van jelenleg hat 
szerzet, illetőleg congregátio. I t t vannak az Orsolyaszüzek, 
szürkenénikék, jó pásztorról nevezett nénék, szent Károly 
leányai, dömések,ferenczrendüek. — S a berlini protestánsok 
nem dühösködnek a szerzetesek ellen.(!) 

— A szentatya kegyesen elrendelte, hogy 1870. febru-
árban a della Certosa presso Santa Maria degli Angeli zár-
dában mindennemű egyházi készletekből kiállítás rendez-
tessék. A kiállitás rendezésével a kereskedelmi miniszter 
bízatott meg. 

— A regensburgi községtanács az idevaló katholikus 
kasinót politikai egyletnek jelentette ki. A kasinó ez ellen 
felsőbb helyen óvást tett, de a felsőbb hatóság a községtanács 
határozatát helyeselte ! 

— Berlinben egy fiatal ember, midőn a prot. lelkész az 
istentiszteletet végezve a hiszek Is tent mondaná az oltárnál, 
erre rálőtt. Elfogatva kijelentette, miszint azért tette, mert a 
pap hazudott az oltárnál s ő mint materialista, ellensége min-
den papnak. — Boldog ország, mely ily nemzedéket nevel ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Az egyház és a közoktatás. — Két 
római okirat. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Az egyház és a közoktatás. 
A keresztény államban a közoktatás az egyház 

teendői közé tartozik ; de még az u. n. modern ál-
lamban is kétségbevonhatlan joggal bir az egyház 
oly iskolákat alapítani és fentartani, melyekben 
ő maga a tanító s hol a kath. ifjúság mindama 
tudományokat és tudományos fokozatokat nyerhesse 
el, melyek a közpályára szükségesek. 

Szándékunk ezt a theologia yezérfonalán be-
bizonyítani , hivatkozván egyszersmind a polgári 
törvénykezés eszméire is; addig is tanulmányozzuk 
az egész kérdést történelmi szempontból, hogy 
ilymódon megmutassuk, miszerint az egyháznak 
ebbeli követelményei épen nem ujabberedetüek, ha-
nem hogy ezek legelső keletkezésével egyidejüek ; 
mert a történelem azt tanítja, hogy az egyház, mi-
helyt szabadon szervezkedve szabadon kezdett mű-
ködni, legott a közoktatásnak egyik tetemes, tekin-
télyes részét követelte magának. 

Kezdjük a legelső, legrégibb iskoláknál. Az 
alexandriai iskola eredetileg csak a szent tudomá-
nyokkal foglalkozott. Ott tanítottak a leghiresebb 
mesterek : Pantenius, az indusok apostola, alexan-
driai Kelemen, ki az előbbinek tanítványa volt, 
Ammonius, Dénes, Pierius, kit sz. Jeromos említ, 
Dydimus és Arius, ki későbben eretnekfőnök lett. 
Kétségenkivül az egész tanítási rendszer a püspök-
nek felügyelete alatt állott, mert ő volt az, amint ezt 
számos összhangzó bizonyíték mutatja, ki a taní-
tókat és hitelemzőket kinevezte. 

Thomassin atya szerint Origenes volt az első, 
ki az ily iskolák tárgyai közé egyes profán tudo-
mányágakat is felvett, amennyiben Eusebius szerint 
kitűnőbb tanítványainak a bölcsészeiből is tartott 
felolvasásokat, nevezetesen a számtan- és mértanból, 
míg a gyengébbekkel némileg eltérő, egyszerűbb 

rendszert követett. A rendszernek ezen megbővítése-
ért Eusebius nagyon megdicséri őt, míg Thomassin 
későbbi tévedéseinek kiitforrását épen ezen körül-
ményben találja. 

A tudós oratorianus véleménye szerint épen a 
platonicus és a keresztény eszméknek ezen összeke-
verése nemzé ama szerencsétlen rendszereket, melyek 
későbben az egyház kárhoztató Ítélete alá estek. 
Mindamellett tagadhatatlan, hogy az eszme szép és 
dicső volt, a profán és szent tudományokat akként 
egyesíteni, hogy azok kellő módon és alárendeltség-
ben egymás mellé helyezve, kitüntessék, hogy a ter-
mészetes észnek alapelvei és azon gondolatkincsek, 
melyeket a pogány bölcsek összegyüjtének, szintén 
az egyház felé vezetnek, ha nem is bele. legalább 
kapujáig s hogy másrészt az isteni kinyilatkoztatás 
az ókornak legmélyebb észjárása elméleteit végte-
lenül felülmúlja anélkül, hogy azzal, ami igaz ezek-
ben, bármely oldalról is ellentétben állana. S ezért 
mi Thomassinnak ebbeli Ítéletét túlszigorúnak 
tartjuk, annál is inkább, minthogy már Origenes 
előtt a hires alexandriai Kelemen ugyanezt te;te. 
Avagy ennek „Stromates^azaz „Szőnyegek" czimü 
munkája mi egyéb , mint a legszebb tudományos 
mozaik, melyben a pogány mesék szent vallásunk 
eszméi mellett oly czélból foglalnak helyet, hogy a 
maguk részéről is tanúskodjanak az utóbbiaknak 
igazsága mellett? 

Origenesnél az volt a hiba, hogy a helyes útról 
letért, ami esze különös irányának tulajdonítandó 
és annak, hogy nála a képzelődés erőt vett a higgadt 
okoskodáson és hogy terjedelmes olvasottságával 
nem állott kellő arányban szorosan theologiai tudo-
mánya. Nem akarunk oly kérdésnek fejtegetésé-
be bocsátkozni, melynek megoldását a közbeeső 
századok hosszuvolta majdnem lehetleníti, de annyit 
gondolunk a ténynek magyarázatára felhozhatni, 
hogy oly korszakban, melyben az üldöztetések 
még alig szüneteltek, néhány bátrabb elme könnyen 
juthatott azon gondolatra, hogy talán nem illő, 
sem nem hasznos az isteni és profán tudományok 
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közt a liatárvonalt oly élesen körülirva megállapí-
tani, annál kevésbbé a profán tudományok tanítását 
kizárólagosan oly egyénekre bizni, kik a keresz-
ténységtől nemcsak távol vannak, de egyenesen el-
lenségesen állanak vele szemben. 

Az alexandriainál kevésbbé ismeretes volt az 
odessai iskola, ámbátor ennek is voltak dicső napjai. 
Ezen iskola az „Academia" czimét viselte, mely 
czim azt sejteti velünk, bogy az ott taníttatni szo-
kott tárgyak eléggé bő számmal lehettek és nagy 
változatosságban adattak elö, hogy tehát nem szo-
rítkoztak tisztán a szentirási és hittani tudományok-
ra, hanem kiterjeszkedtek egyéb profán tudomány-
ágakra is. S valóban Sokrates bizonyos Euse-
biusról, ki későbben ancyrai püspök lett, el is be-
széli, hogy ez eleinte Odessában, mint születése he-
lyén, a szent tudományokkal foglalkozott, későbben 
aztán átment a világiakra s végül, jóhirü mesterek 
vezetése mellett, hozzáfogott a szentírásnak bővebb 
és alaposabb tanulmányozásához. Sozomenos, aki 
ugyané tényt elbeszéli, hozzáteszi, hogy ez akkor 
így szokásban volt az odessai iskolánál. 

Hogy e kettős tanrendszer akkor egyesíttetai 
szokott, abból is kitetszik, hogy az uralkodók fiai 
mindig papi személyt szoktak nevelőül kapni. Igy 
történt ez Julian császárral is, ki keresztény szü-
léktől származva püspökök és papok által oktatta-
tott, ily módon nyervén kiképeztetését a szentirási 
tudományokban, amint ezt szintén Sozomenosnál ol-
vassuk , ki azt is említi, hogy Gallus, Juliannak 
fivére, hasonló nevelést nyert ; míg Sokrates arról 
tudósít, hogy valami Martian nevü novatianus fele-
kezetbeli pap Valens császárnak két leányát ta-
nította. 

Tudjuk, hogy nazianzi sz. Gergely és sz. Vazul 
ugyanakkor látogatták az athenei iskolát,mikor Julián 
császár. Gergely életének görög leirója elősorolja 
azon tárgyakat, melyek életének 30. évéig tudomá-
nyos foglalkozásának tárgyátképezték. Idetartoztak 
a nyelvtan, az ékesszólástan, a bölcsészet, a gyógy-
tan, a zene, a mértan és a csillagászat. Nehéz hinni, 
hogy egy ily kitünőjámborságu férfiú, mint szent 
Gergely, ki buzgó anyja által már születése előtt 
Istennek fel lett ajánlva, oly sok ideig olthatta volna 
tudományszomját ezen athenei forrásokból, ha azok 
oly méregteltek leendettek, mint milyeneknek lenniök 
kellett, ha felteszszük, hogy kizárólagosan pogányhitü 
tanárok tanítottak volna ottan. De nehéz is elhinni, 
hogy a keresztény időszámításnak 4-ik századában, 
Nagy-Konstantinnak megtérése után, midőn az egy-

ház már olyannyira bővelkedett dicső és fenkelt 
elmékben, a tudományoknak oly kitűnő helyén, mint 
Athene volt, ne lettek volna egyszersmind keresz-
tényhitü tanárok is. Voltak bizony ott keresztény 
tanárok s ezek keresztény módon tanították a tudo-
mányokat, mert ha egyébként leendett, Julián ok 
nélkül tiltotta volna el a keresztényeket a tanítástól. 

Juliánnak emez edictuma egyébiránt a legerő-
sebb bizonyíték arra nézve, hogy akkor az isteni és 
profán tudományok már bizonyos rendszer szerint 
egyesítve voltak. Nem szabad itt szem elől téveszteni 
azt sem, hogy a magasabbrangu és jobbmódu hivek 
már akkor is nagy hévvel tanulmányozták az elmúlt 
időknek történelmét, mely foglalkozásban kétségkí-
vül keresztény tanárok segedelmével éltek ; ily egy-
házi férfiú, ki egyszersmind nyilvánosan tanított 
is, volt azon Philippus nevü szerzetes, kiről Palladius 
aranyszájú sz- Jánosnak életében tesz említést, is-
kolapapnak nevezvén őt. 

E tekintetben szent Jeromosra szoktak hivat-
kozni, mint a profán irodalomnak esküdt ellenségére. 
Igaz ugyan, hogy nálánál senki sem fogta,fel jobban 
ama veszélyek nagyságát, melyek a különféle tudomá-
nyok illetéktelen összekeveréséből származnak s 
bátran állíthatni, hogy ő, midőn korának úgyneve-
zett ciceronianusai ellen harczol, ezek alatt azokat 
értette, kik a vesztének indult pogány hitnek újbóli 
felelevenítéseért rajongtak. Igaz, hogy ő a profán 
szerzőknek olvasásától nemcsak az Istennek szentelt 
szűzeket tiltotta el, hanem még azokat is, kiknek 
rendeltetésük volt a világban élni. Idevonatkozó 
nyilatkozata eléggé világos : Puellis et virginibus 
Christi dixi saeculares libros non legendos. Ismerjük 
továbbá azon utasításokat is, melyeket a lelki veze-
tése alá állott római hölgyeknek, Laeta-, Deme-
trias-, Fúria- ás Paulának adott; de ő ezt a neve-
lendő gyermekeknél tűrte, mint szükséges roszat s 
csak azoknál kárhoztatta, kiknek, mint péld. a püs-
pököknek, épen állásuk követelte, hogy az isteni tudo-
mányokkal inkább foglalkozzanak,mint a világiakkal. 

Nyssai sz. Gergelynek jámbor anyja nem tűrte, 
hogy Macrina nevü leánya, ámbár a házas életre 
szánta volt, már kora ifjúságában olvassa a pogány 
költőknek műveit. Macrina viszont, midőn érett 
korában Péter nevü öcscsének nevelését igazgatá, 
nem engedte meg, hogy az eleinte másban nyerjen 
oktatást, mint a hittudományokban, ezáltal erős in-
gatlan alapját akarván megvetni későbbi kiképezte-
tésének és ezen Péterből későbben bölcs és jámbor 
püspök lett. 
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Jól kell azonban megjegyeznünk azt, hogy ezek 
csak kivételes esetek voltak. Sz. Ágoston mélyen 
sajnálta ugyan mindigazon időt. melyet ifjúságában 
a pogány költőknek tanulmányozására fordított, de 
ezeknek olvasását mindamellett még sem tiltotta meg 
egészen, sőt e tilalmat még tanácsosnak sem vélte. Sz. 
Vazul, hasonlólag őszintén fájlalván ama sok időt, 
melybe a pogány bölcsészetnek elsajátítása került, 
külön értekezést irt arról, miként kelljen a pogány 
bölcseknek könyveit olvasni. 

Eme tudós férfiak igen jól ismerék az ilyféle 
olvasmányok veszélyes voltát, mely akkor érvénye-
síti leginkább káros hatását, midőn megválasztásuk-
ban vagy az ildomos tapintat hiányzik vagy az 
ügyetlenség avagy épen a roszakarat iránytadókká 
lesznek. 

Tudták ők, hogy ezen olvasmányok majdnem 
minden sorában egy-egy méregcsepp rejtőzik, egy-
egy odavetett szó vagy eszme, mely a lélek benső 
hitét megingatja; (szem előtt tartandó mindig, hogy 
itten főképen a pogány költők és bölcsészetről van 
szó), mert az erkölcsök akkori állapota csak sikamlós 
képleteket és laza elveket tűrt, csak ezeket kereste 
és szerette. (Vége köv.) 

Az átalános zsinat tartama alatt nyerhető jubileumi 
hncsúra vonatkozó két római okirat. 

Editis Litteris apostoliéig in forma brevis die 14 ápri-
lis 1869., quibus SS. D. N. Pius PP. IX omnibus christifi-
delibus indulgentiam plenariam in forma jubilaei occasione 
oecumenici Concilii concessit, buic S. Congregationi in-
dulgentiarum et SS. reliquiarum infraseripta proposita 
sunt dubia praesertim circa jejunia, quae christifideles ser-
vare debent, ut indulgentiam hujus jubilaei lucrari valeant. 
Quibus sedulo perpensis, S. Congregatio, benigne annuente 
SS. Domino, respondendum censuit prout respondet. 

Dubium I. Inconcussi juris est, operibus alias prae-
ceptis satisfieri non posse obligationi de operibus injunctis 
ad acquirendas Indulgentias, nisi aliud constet expresse de 
mente concedentis; nihilominus pro hoc jubilaeo oritur du-
bium, quia in Litteris apostolicis legitur „praeter consueta 
quatuor anni tempóra tribus diebus etiam non continuis, 
nempe quarta et sexta feria et sabato jejunaverint." Quae-
ritur : an standum sit regulae generali ita, ut ad effectum 
lucrandi indulgentiam omnes dies jejunii ad quod quisque 
tenetur vel dies jejunii quatuor anni temporum dumtaxat 
excludantur ? 

R. Affirmative ad primam partem : negative ad 
secundam. 

Dubium II. An jejunia quatuor anni temporum, attenta 
voce ilia praeter, ultra tria jejunia pro jubilaeo expresse 
praescripta, habenda sint uti opus ,njunctum ad indulgentiam 
acquirendam ? 

R. Negative. 
Dubium III . An iis, qui aut voto aut praecepto, uti 

sunt Franciscales, aut quocumque alio titulo tenentur toto 
anni tempore jejunare aliquo die ex diebus praecriptis pro 
jubilaeo, suffragetur tale jejunium ad lucrandam indul-
gentiam ? 

R. Affirmative. 
Dubium IV. Cum religiosi S. Francisci teneantur je-

junare a secunda die novembris usque ad Nativitatem Do-
mini, quaeritur, utrum hoc deeurrente tempore ipai possint 
unico jejunio tribus praescriptis diebus facto, satisfacere 
duplici obligationi tum praecepti, tum jubilaei ? 

R. Permittitur ex speciali Sanctitatis Suae indulto, 
dummodo esurialibus tantum cibis pro dictis tribus jubilaei 
jejuniis utantur, quamvis fortasse ab usu ciborum esu-
rialium dispensationem pro dicta quadragesima obti-
nuerint. 

Dubium V. An idem dicendum sit pro quadragesima 
Ecclesiae etiam quoad Christifideles ? 

R. Permittitur ex speciali Sanctitatis Suae indulto, ut 
in responsione ad quartum dubium et cum eadem condi-
tione in ea apposita. 

Dubium VI. Utrum jejunia pro jubilaeo praescripta 
debeant esse jejunia stricte sumpta, etiam quoad qualitatem 
ciborum, sicuti ea, quae ex Eeclesiae praecepto adimplenda 
sunt, quin tamen quis uti possit indultis, si quae pro jejuniis 
Ecclesiae obtenta fuerint ? 

R. Affirmative, nisi aliquod speciale indultum, in 
quo etiam de jubilaei jejunio expressa mentio fiat, obti-
neatur. 

Dubium VII. Si quis indultum vescendi carnibus etiam 
pro jejuniis jubilaei consequatur, teneturne lege de non per-
miscendis epulis, nempe carnibus cum piscibus ? 

R. Affirmative. 
Dubium VIII. An ii, qui ad statutam aetatem pro 

jejunii oblgatione nondum pervenerint, nec non operarii, 
aliique, qui ob legitimam causam ad jejunia ab Ecclesia prae-
cepta non tenentur, debeant jejunare, ut indulgentiam jubi -
laei lucrentur ? 

R. Affirmative. Quod si judicio confessarii id prae-
stare nequiverint, confessarius ipse poterit jejunium in alia 
pia opera commutare. 

Dubium IX. In Litteris apostolicis legitur „tribus 
diebus etiam non continuis." Quaeritur, an in hoc jubilaeo, 
ob dicta verba, singuli dies jejunii in diversas hebdomadas 
dividi possint ? 

R. In hoc jubilaeo affirmative. 
Dubium X. Attenta clausula „hac vice tantum" quae-

ritur, an qui in censuras et casus reservatos inciderit, una 
tantum vice absolvi possit, prout edixit Bened. XIV. in Const. 
„Inter graviores," vel potius in hoc jubileo toties quoties in 
censuras et casus reservatos incurrerint, absolvi possit ? 

R. Affirmative ad primam partem. Negative ad se-
cundam. 

Dubium XI. An qui privilegio Bullae Cruciatae gaudet, 
hoc tantum titulo, sine alia causa, in jejuniis jubilaei carni-
bus vesci possit ? 
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Dubium XI I . An saltern vesci valeat ovis et lacti-
ciniis ? 

R. Ad X I et XII . Permitt i tur ex speciali Sanctitatis 
Suae indulto, ut ii, qui privilegio Bullae Cruciatae legitime 
fruuntur, tan tum ovis et lactic iniis in jejuniis pro hoc jubi-
bilaeo praescriptis uti possint, servata in ceteris jejunii eccle-
siastici forma. 

Datum Romae e Sacra Congregatione Indulgentiarum 
et SS. Reliquiarum die 10 julii 1869. 

A. Card. B i z z a r r i, praefectus. 
Pro R. P. D. secretario 

D o m i n i c u s S a r r a , pro-substi tutus. 

Occasione jubilaei indicti die 11 Április 1869 dubia 
quae sequuntur S. Poenitentiariae fuerunt proposita: 

1) An inter facultates pro Jubilaeo concessas continea-
tur facultas absolvendi poenitentes ab haeresi ? 

R. Affirmative : abjuratis prius et retractatis erroribus 
prout de jure. 

2) An tempore Jubilaei ille, qui vi Jubilaei ejusdem 
fuerit a censuris et a casibus reservatis absolutus, si iterum 
incidat in casus et censuras reservatas, possit secunda vice 
absolvi peragens iterum opera injuncta ? 

R. Negative. 
3) An ille, qui lucratus jam fuerit prima vice In -

dulgentiam Jubilaei, possit earn iterum lucrari, si repetat 
opera injuncta ? 

R. Affirmative. 
4) An .Confessarii uti possint facultatibus extraordi-

nariis erga eum, qui petat quidem absolvi et dispensari, qui-
que tamen voluntatem non habeat peragendi opera injuncta 
et lucrandi Jubilaeum ? 

R. Negative. 
Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 junii 1869. 

A n t o n i u s M a r i a C a r d . P a n e b i a n c o . 
Poenitentiarius Maior. 

L . Can. Peirrano S. P. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. A magasabbrangu tanintézeteknek állása igen 

kedvező Rómában. A világnak majdnem minden országa 
van ott nemzeti papnövelde vagy collegium által képviselve. 
A rómaiak számára létezik a római, a Piusról elnevezett és 
a vaticani papnövelde, ezenkivül létezik még egy franczia, 
egy észak- és egy délamerikai papnövelde. 

Egyéb intézetek collegium nevezetét viselik ; ezek 
is igen nagy számmal vannak, rendeltetésük hasonlólag az, 
hogy bennük fiatal papjelöltek a világ minden részeiből 
tudományos kiképeztetést nyerjenek. Az első helyet az Or-
bánféle Propaganda czim alatt ismert intézet foglalja el, 
következik aztán a német-magyar, a franczia, az angol, a 
Piusféle szinte angol, a skót, a görög-ruthén, az ír, a belga, 
a lengyel, lombard stb. collegium. 

Az Orbánféle collegiumban van a legtöbb tanuló, je-
lenleg 122. Ezen collegiumnak hire az egész katholikus 
világban el van terjedve, amennyiben a legtöbb missiói pap 

és püspök ott nyerte kiképeztetését. Második helyen jön a 
germanicum 92 tanulóval ; aztán a római és a franczia col-
legium 85, illetőleg 63 tanulóval ; a legkisebb a belga 8 ta-
nítványnyal ; összesen pedig az egész fensőbb intézetekben 
841 fiatal pap vagy papjelölt tartózkodik, hogy ottan kellő 
kiképeztetést nyerjenek. 

Igen kevés kivétellel továbbá az egyes szerzetes ren-
dek is mindnyájan Rómában képviselve vannak, legtöbb-
nyire külön ház vagy zárda , legalább is egynehány 
folytonosan ott tartozkodó tag által. Mindnyáját elszám-
lálni majdnem lehetetlen ; említsük tehát csak a legfőbbeket 
s pedig először a laterani kanonokokat, aztán következnek 
a theatinusok, a barnabiták, a somaschusok, a jézustársasá-
giak, a minoriták, az Isten anyjáról nevezett barátok és a 
kegyesrendüek. 

Ezek után említendők a különféle congregátiok : az 
oratoriánusok, hieronymiták, doctrináriusok, hitküldérek, 
jámborul dolgozók. A Krisztus drága véréről, a szent sziv-
ről, a szent kereszt- és a manzi sz. kereszt- és a Szentlélek-
ről nevezett congregational^ tagjai, továbbá a passionisták, 
a redemptoristák és a keresztény iskolatestvérek. 

Azután jőnek a szorosan vett szerzetesek, a baziliták, 
benczések, a camaldoliaik, a vallambrosianusok, a cisterci-
ták, az olivetanusok, a sylvestrinusok, a karthausiaiak és 
a trappisták, a ruthen és maronita barátok stb. 

Végül ide igtathat juk a kolduló szerzetesek hosszú 
sorát : ilyenek a dominikánusok, az observantes, a reformált 
minoriták, az jágostoniak, a sarutlan ágostoniak, a carmeli-
ták, serviták, a trinitáriusok stb. 

Szerzetes mindössze 2959 van Rómában, legtöbb je-
zsuita : 394 ; azután jön 225 kapucinus, 184 régi minorita 
és 163 reformált, 139 dominikánus; a keresztény iskola-
testvérek 75-en vannak. 

A női szerzetekről hasonlólag elmondhatni, hogy Ró-
mában kitűnően virágzanak. Ahol csak a szenvedő emberi-
séggel jót tenni, a keresztény szeretet valami cselekedetét 
véghez vinni, ahol baj t enyhíteni és vigaszt nyújtani kell, 
mindenütt ott találjuk a legkülönbfélébbszerzetü és ruhá-
zatu apáczákat, kiknek száma Rómában jelenleg 2256-ra 
rúg. Ezek a fenemlített kegyeletes cselekedeteken kivül 
még mindnyájan leányneveléssel foglalkoznak, még azok is, 
kik egyébiránt tisztán contemplativ életet élnek. 

Nem kevésbbé alaposan van az alsóbb nevelésről is 
gondoskodva Rómában. 

A fiuk számára 9 collegium létezik, hol 298 figyer-
mek i n g y e n nyer teljes ellátást és alapos kiképeztetést. A 
leányok számára nem kevésb, mint 68 nevelő-intézet van, 
hol 1738 gyermek tanít tat ik és szintén teljes ellátást kap, 
h a s o n l ó l a g i n g y e n ; legnevezetesebb ezek közül a 
Torloniaféle intézet, hol a szürkenénikék vezetése alatt 
100 szegény gyermek neveltetik. 

Mindezeken kivül vannak Rómában mégoly intézetek 
is, hol a gyermekek ingyen bizonyos mesterségekre tanít-
ta tnak • ilyen fiuk számára az árvaház, a sz. Mihály-féle és 
a Diocletian fürdői mellett levő társház, a Vigna-Pia nevü 
gazdászati intézet. 

Mindemez intézetek, iskolák, nevelőházak és zárdák 
lakóit összeszámítva, kiderül, hogy Rómában mindig több 
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mint 4000 személy nyer i n g y e n teljes ellátást, ruházatot, 
élelmet, lakást és teljes, mindegyiknek körülményei és 
leendő életpályájához mért oktatást. 

Tüzetesebben kutatva a közoktatás állását Rómában, 
a következő eredményekre ju tunk : 

Az egész közoktatás két nagy ágra oszlik : a tudomá-
nyos és az elemi oktatásra; amabban 3829 fiatal ember 
részesül a különféle tudományos intézetekben , melyek 
közt a római egyetem 1300 tanulóval és a Collegium Roma-
num 1225 tanulóval kiváló helyet foglalnak el. 

Az elemi oktatásban 7908 gyermek részesül a legkü-
lönfélébb iskolákban, melyek az egész városon át szét van-
nak szórva. A tanítás legtöbbnyire ingyen van úgy, hogy 
az ingyentanítás,melyet sokan az újkor egyik legdicsőbb vív-
mányának] tartanak, Rómában már régi, megszokott dolog 
s nemcsak az elemi tanítás körében, hanem még a felsőbb ok-
tatás körül is, amennyiben a tudományos tanítás teljeséggel 
ingyen történik, mit Rómán kivül sehol som tapasztalunk 
az egész világon. 

Azon 7908 gyermek közül, kik az elemi iskolákat 
látogatják, 6341 ingyen nyeri az oktatást, 1567 a csekély 
tanpénzt fizeti. A tanitók, kik ezen úgynevezett városne-
gyedi iskolák élén állanak, kivétel nélkül v i l á g i a k ; míg 
a papi tanitók az oktatás fejében mi tiszteletdíjt sem kap-
nak tanítványaik részéről. Az egyház ebben is hiven ra-
gaszkodik az ókor tiszteletreméltó szokásaihoz, ingyen ta-
nítván a gyermekeket, még a gazdagokét is, hogy az egyen-
lőség tökéletes legyen köztük. 

Hasonló kedvező módon van a leányokról is gondos-
kodva, amennyiben körülbelül 100 iskolában több mint 12 
ezer leány tanít tatik. A tanítás itt is rendszerint ingyen tör-
ténik, csak a jobbmódu gyermekek fizetnek némi csekély 
tanpénzt azon városnegyedi iskolákban, melyek világi 
tanitónők vezetése alatt állanak, kiket tehát fáradozásaik-
ért ily módon kártalanítani kell. Ugyanez áll az úgynevezett 
tápintézetekre nézve is, melyek épen csak oly gyermekek 
számára léteznek, kiknek szülői jobbmóduak lévén, gyer-
mekeik neveltetése- és ellátásáért fizethetnek. A leányok közt 
legnagyobb a fizetők száma, amennyiben 2724 fizető leány 
közt van 2171, ki valamely városnegyedi iskolát látogat. 

Mindennek eredménye az, hogy ami még sehol sem 
található az egész világon, az Rómában már régi és meg-
szokott dolog, t. i. az ingyen való oktatás a tudomány min-
den ágában s pedig a felsőbb tökéletesen ingyen, az alsóbb 
pedig legnagyobbrészt, amint ezt a következő táblázat vilá-
gosan kimutat ja : 
A fiuk számára adatik ingyen, fizetés mellett, össz. 
tudományos oktatás 3829 — 3829-nek 
elemi oktatás 6341 1567 7908-nak 

Összesen 10,170 1567 11,737 
A leányok számára 
mindennemű oktatás 9444 2724 12,168 

Átalánosság 19,614 4291 23,905 
Amiből világosan ki tetszik, hogy Rómában 23,905 

egyén közül 19,614 ingyenoktatásban részesül, — hol talá-
lunk ehhez foghatót az egész világon ? ! 

PÁRIS. Nem régen egy igen csinosan kiállított kis 
füzet jelent meg, ily czimmel „l'Union del'Eglise el de l 'Etat , 
ou le Martyre," melynek tartalmát azon beszédek képezik, 
melyeket a minoritarendi Ludovic atya a 205 japani 
martyrok háromnapos emlékünnepe alkalmával a domini-
canusok kápolnájában tartott . E füzetke oly érdekes s kor-
szerű, hogy kedves dolgot vélünk tenni olvasóinknak, ha a 
következőkben néhány helyet idézünk belőle. 

Egy rendkivüli ténynek vagyunk ma tanúi,mely az idők 
folyamában szüntelenül megujul. Először a Calvaria hegyén 
lát juk végbe menni, hol a Megváltó felfeszitésével az egyház 
kezdetét jelzi. Jézus után az apostolok következnek, ezek után 
a keresztények hosszú sora s három századig megakadás nél-
kül foly a szentek vére mindenütt, Europa-, Ázsia s Afriká-
ban.Midőn a császárok keresztényekké lőnek, egyideig ugyan 
kiszáradt e vérpatak, de máshelyt nemsokára ismét megin-
dult és a vadnépek fejedelmei, a konstantinápolyi császárok 
és későbben a muzulmánok elegendöképen gondoskodtak 
arról, hogy medre mindig tele legyen ; s igy volt az mindig, 
sőt még napjainkban is látunk keresztény vért folyni és 
épen azon pillanatban, midőn az egyház azon kereszténye-
ket, kik a 17-ik század elején Japánban a hitért elvérzettek, 
az oltárra helyzi, ép akkor ujul meg az üldözés ugyancsak 
Japán birodalmában, hasonló kegyetlenséggel mint nem ré-
gen Chorea- és Cocbinchinában. 

De még Európában is történnek majdnem hasonló 
dolgok. 

Mi az oka, hogy e jelenettel koronkint mindenütt az 
egész világon találkozunk ? 

A vértanuságban két különböző erő nyilatkozik, me-
lyeknek eredeti rendeltetésük szerint egyesítve kellene lenni-
ök oly czélból, hogy egy irányban működjenek, de melyek a 
hazugság szelleme által elválasztva egymástól, egyik a má-
sik ellen halálos harczot vivnak. Két kard az, melyek véres 
küzdelmet vívnak. 

Az első kard az isteni igazság kardja , melyet sz. Já-
nos mint egy kétélű kardot az Emberfia szájából kijönni 
látott, melynek rendeltetése nem az, hogy a testeket, hanem 
igen is az,hogy a sziveket,a lelkeket á t já r ja ; mert az Isten be-
széde sz. Pál szerint eleven és hathatós, áthatóbb minden két-
élű kardnál és beható az elme és lélek, az izek és velők elosz-
lás áig ; ezen kardnak rendeltetése nem a vérontás, hanem 
az, hogy oly könyeket fakaszszon az emberek szemeiből, 
melyek, megtisztítva a sziveket, méltókká teszik a halandó-
kat az isteni kegyelemre. 

A másik kard vas- és aczélból való ; ez az anyagi ha-
talomnak kardja , melyet a világi kormányok forgatnak. 
— E két kard szükséges, de elég is a népek és lelkek vé-
delmére. 

Ugy látszik, ez volt az értelme ama titokszerü 
feleletnek, melyet Krisztus urunk bizonyos alkalomkor 
adott egyik tanítványának. — Apostolainak egyike t. i. 
azon perczben, melyben megváltói kínszenvedése kezdő-
dött, két fegyvert mutatot t neki, mire Jézus azt mondá: 
Elég. „Domine ! ecce duo gladii hie. At ille dicit eis : 
satis est." 

Igen is elég ! Ha e két hatalom egyesítve van, akkor 
igazságban és békességben végzik Isten műveit. Akkor 
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nincsen szüksége a világi ka rdnak arra, hogy vérrel mocs-
kolja be magát, akkor hatalmas, félelmetes fegyver gyanánt 
fénylik a királynak kezében, rendben tartván a gonoszokat 
s szabad utat nyitván az igaz vallás előtt, hogy minden erő-
szak, minden rázkodtatás nélkül végezhesse a világ erkölcsi 
újjászületésének nagy munkáját . 

Különválva is elég eme két kard , mert különválva is 
elegendők arra, hogy egy borzasztó véres harczot vívjanak 
egymás ellen, melyben a vértanuk seregenként hulljanak, 
mint termékeny magva a soha ki nem irtható keresztény-
ségnek. 

Ime, ez létoka azon ténynek, melyről eleinte mon-
dók, hogy a történelemben folytonosan megujulni lá t juk. 
— Az egyháznak az államtóli elválasztása mindenkor a 
vértanúságot vonja maga után s ama híres szólam: „Sza-
bad egyház a szabad államban" nem egyéb, mint egy nagy-
szerű hazugság, melyet voltaképen így kellene kifejezni : 
„Az üldözött egyház az üldöző államban" vagy : „a vértanú 
egyház és a bakóállam." 

Nem lesz felesleges ezen gondolatnál néhány perczig 
időznünk, mert az jelenleg úgyszólván azon levegőben úszik, 
melyet beszívunk, mindinkább nagyobb nagyobb erőt vévén 
az elméken. S mégis, mihelyt ezen elválasztás bevégzett 
tény leend, legott kezdődik ismét a vértanúság kora, azon 
kor, melyben nem lesz többé elég imádkozni és felebarátot 
szeretni, hanem melyben arról lesz szó: Akarod-e véredet 
adni Istenedért vagy sem ? mert ez lesz azon ár, melyen 
lélekismeretünk nyugalmát és a mennyei boldogságot meg 
keilend vásárolnunk. 

Az egyház szereti a békét és imáiban mindig csak azt 
könyörgi Istentől. Hivatása szerint az állam kebelében 
létezve, békében is szeretne lenni azzal, hogy minden kelle-
metlenség és ba j nélkül tölthesse be isteni küldetését. 

Az egyház az állam barátságát nem a maga érdekében 
keresi, pl. azért, hogy annál könnyebben kincseket gyűjt-
hessen. Az egyház már bebizonyitá, hogy saját munkája 
után és a hivek könyöradományaiból is megélhet anélkül, 
hogy a kormányokhoz folyamodjék alamizsnáért. — Annál 
kevésbbé keresi az állam barátságát azért, hogy némi 
kitüntetésekre szert tegyen; mert Krisztusnak minden igazi 
szolgája az apostollal mondja : Éntőlem pedig távol legyen 
másban dicsekednem,mint a mi urunk,Jézus Krisztus keresz-
tében, ki által nekem a világ megfeszíttetett s én a világnak. 
Gal. 6. 14. 

Nem is azért keresi az egyház az államnak közremű-
ködését, hogy működésének számára biztosítsa a kellő ered-
ményt ; mertezen működésnek eredménye olyan, mely soha 
el nem maradhat s az egyház akkor is virágzik és terjed, ha 
mindenünnen ellenségek környezik is. 

Miért akar tehát az egyház mégis békében élni az 
állammal ? 

A nép iránti szeretetből. Ime, a szegény nép, ezen meg-
számlálhatlan sokaság, mely dolgozik és tűr, mely fárado-
zik anélkül, hogy valaha élvezhetne, anélkül, hogy öreg 
napjaira valamit félretehetne, melynek osztályrésze az éh-
ség, a betegség, a szemérmesség, a megaláztatás, mely saját 
tudatlanságának, saját szenvedélyének rabja és áldozata, 
mely a nyomor csapásai alatt annyiszor bántja meg Istenét, 

a hányszor a gazdag örömeinek mámorában ; — ez a nép az, 
melyért Krisztus urunk szive oly hőn dobogott, melyet oly 
igazán szeretett, mely közt oly szivesen jár t és kelt, nem 
törődve vele, ha a pharisaeusok azért meg is szólták : „Ime 
a falánk és borivó ember, a vámosok és bűnösök ba rá t j a . 
(Máté XI. 19.) Sőt ellenkezőleg, ő ennek örült, mert azon 
sok jóra, melyet e néppel tett, ugy hivatkozott, mint isteni 
küldetésének egyik bizonyítékára : ime a vakok látnak, a 
sánták járnak, a poklosok tisztulnak, a siketek hallanak, a 
halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangelium hir-
dettetik. (M. XI, 5.) 

A nép iránti ezen őszinte szeretet Jézus szivéből át-
származott az egyházra. Igen, az egyház is szereti a népet, 
gyógyít ja annak bajait, vigasztalja szomorúságában, fel-
emeli midőn kétségbe esik, mindig és mindenütt égve a 
vágytól, hogy eme szegény ügyefogyott népnek, amennyire 
csak lehet, segítségére legyen. Ily szándéktól áthatva az 
egyház építi a templomokat, hogy a hiveket összegyűjtse 
oda, építi az iskolákat, hogy híveinek gyermekeit tanítsa 
ottan. — Az egyház kívánja és akar ja , hogy a hivek a túl-
ságos, zsarnoki kényszermunka igája alól felszabaduljanak, 
hogy a vasárnapot nyugton és a családi élet örömeinek él-
vezetében tölthessék s hogy halhatatlan lelkük érdekében 
és javára alkalmuk legyen azon napon az Isten igéjét hal-
gathatni. 

S ez az első szolgálat, melyet az egyház, mint Jézus 
nép iránti szeretetének örököse , követel az államtól : 
hogy a néppeli közlekedést megengedje és megkönnyítse. 

Oly állam, mely saját érdekeit ta r t ja szem előtt, óva-
kodni fog eme jogos követelésnek bármi módon ellensze-
gülni, mert megkönnyítve az egyház működését, megköny-
nyíti saját magáét is. Midőn ezt mondom,az eretnek és pogány 
kormányokat sem veszem ki; mert a kath. egyház egyformán 
tisztel minden fenálló tekintélyt. — Az egyház az, mely 
tanitja, hogy adjuk a császárnak, a mi a császáré, mely a 
munkát megkedveltetni törekszik a néppel, mely igazság-
szeretetet és mérsékletességetajánl mindnyájunknak; mind-
annyi tulajdon, melynek összege a jó polgárt teszi, mert 
szivében a hazaszeretetet keltik és ápolják ; s onnan van, 
hogy a keresztények mindenkor a legjobb katonák is voltak. 
Lá t juk ebből, mily véghetetlen befolyást gyakorol az egyház 
a valódi polgárisodásra anélkül, hogy működésének bármely 
része által akár a legkisebb csorbát is ejtené az állam érde-
kein ; okosan cselekszik-e ezen állam és helyesen-e, ha az 
egyházat eme nagyhorderejű ténykedésében akadályozni 
törekszik ? 

Továbbá, azt követeljük, hogy a kormányok megvéd-
jenek bennünket azon gonoszok ellen, k ik személyünket 
nyilvánosan rágalmazzák, hitünket nevetségessé teszik és 
Istenünket káromolják. Senkit sem akadályozunk abban, 
hogy lélekismeretét szabadon kövesse, csak a mi meggyő-
ződésünket is tisztelje s a ki azt ama feltétel alatt tenni 
vonakodik, azt az állam kényszerítse hallgatásra. 

Nem is a papság számára és érdekében kér jük mi 
mindezt. Mi isteni mesterünk példáját követve szerencsések-
nek érezzük magunkat, ha az ő szent nevéért nyomnak, 
rágalmaznak, üldöznek bennünket ; — hanem a nép nevében, 
a nép érdekében kér jük mindazt, mert a népnek szüksége 



— 1 2 7 

van arra, hogy a liazugság nemtelen fegyverei ellen meg-
óvassék s mert a nép az, melyet ezen fegyerek leghamarább 
szoktak áldozatul ejteni. Rászedetve a gonoszok által, mi 
reánk sem akar többé hallgatni, miáltal maga magát fosztja 
meg az isteni kegyelemtől s az igazság, igazságosság és béke 
mindazon adományaitól, melyek kezeink közt hitbizományul 
vannak letéve. 

Midőn valaki azt állítja, hogy nem szabad az uralko-
dóknak még a gonoszság ilyetén kicsapongásainak sem sze-
gülni ellene, akkor a királyoktól azt követeli, hogy jellem-
telen bérenczek legyenek, semmi másra sem alkalmazhatók, 
mint hogy a reájuk bizott nyájnak zsírján élődjenek, melyet 
minden perczben a ragadozó farkasoknak átengedni készek. 
Ha kevesebb képzelődéssel s több szeretettel bírnának az 
emberek, akkor elismornék az egyházzal, hogy a királyok 
népeiknek atyái, melyeket a hazugság gálád bántalmazásai 
ellen megvédeni kötelesek. S van-e igazságosabb cseleke-
det, mint a lélekismeretnek elnyomói ellen küzdeni ? Helyes-
nek mondjátok, hogy a nyilvános hatalom a személy- és 
vagyonbátorságot fentartsa s hogy megvédjen benneteket a 
rablók és az orgyilkosok ellen ; . . de azt meg akar já tok 
engedni, hogy a nép, melyet annyiféle körülmény akadályoz 
a rágalom felismerése- s visszautasításában, arra taníttassék, 
hogy vallását gyűlölje,Istenét megvesse és a papságot utálja '? 
Meg akar já tok engedni, hogy szivébe az istentelenségnek 
dühe beoltassék, mely annyi véres polgárháborúnak és végül 
az örök kárhozatnak kiapadhatlan forrása ? 

Helyesnek mondjátok, hogy a hadsereg az ország ha-
táraira siessen , megvédendő, ha azt ellenség megtá-
madja ; de az egyházat, mely a lelkeknek hazája, mely a 
népeket az Istennek és felebarátunknak szeretetére tanít ja 
s mely az örök békének szülőanyja, ezen egyházat, ezen 
szellemi hazát, kardcsapás nélkül engednétek át az ellen-
ségnek ? 

Helyeslitek, ha a királyok kardot rántanak avégett, 
hogy trónjaikat az összeesküvők ellen megvédjék s meg-
engeditek nekik, sőt követelitek tőlük, hogy szolgáiknak 
legcsekélyebbikét is megvédjék minden igazságtalan meg-
támadás ellen — s mégis azt akar já tok, hogy közömbösök 
maradjanak, midőn a gonoszság az Isten szent nevét becs-
mérli, midőn a pápa trónját és a Jézus Krisztus rendelte 
papságot megtámadja ? íme mily egészen ellenkező véle-
ményben volt Dávid, a királyok legszentebbike. Midőn lát-
noki szeme egy alkalommal az egyháznak jövőbeli sorsán 
merengett volna, azon kegyetlen megtámadásokat is látta, 
melyeket ellenségei majdan ez ellen intézni fognak s ezek-
nek láttára szive megindult s szorult keblének érzületeit 
azon örökké szép szavakba önté, melyeket a 2. zsoltárban 
olvasuhk, végül igy fejezvén be szentihletü énekét : „És 
most királyok okuljatok ; tanuljatok, kik a földet Ítélitek ; 
szolgáljatok az Urnák félelemmel és örvendezzetek neki 
rettegéssel ; fogadjátok el a fegyelmet (azaz fogadjátok el 
az ő tanítását s azon legyetek egész hévvel, hogy azt alatt-
valóitok is kövessék), nehogy valamikor megharagudjék az 
Ur és elveszszetek az igaz útról ; mikor hirtelen felgerjed 
àz ő haragja (mert a boszu napja hirtelen beront, mihelyt 
Isten kegyelemideje eltelt) ; boldogok mindnyájan, kik benne 

biznak" (t. i. az Isten Fiában és felkentjében, mert senkiben 
másban nincs üdvösség). 

Igy Dávid. A zsoltárnak végszavai azon események 
által, melyek szemünk láttára legördülnek, csudás igazo-
lást nyernek. A királyok még nem szakítottak ugyan vég-
kép az egyházzal, sőt még némi jóakaratot is tanúsítanak 
irányában, de tényleges védelmével mitsem törődve, szabad 
menetet engednek a gonoszság garázdálkodásainak. S ime, 
miként kezd már mindenütt teljesedésbe menni az, a mit 
Dávid az ő számukra megjövendölt : a trónok mindenütt 
ingadoznak, körülöttük tátong a forradalomnak örvénye, a 
melybe őket máris egyenkint elmerülni látjuk, mintegy lát-
hatatlan kéz által lökve ! 

Ha ugyanegy bizonyos tényt folytonosan és mindenütt 
hasonló körülmények közt megujulni látunk, akkor szük-
ségképen azt következtetjük, hogy ott mindenütt ugyan-
azon egy törvény működik, maly ama ténynek létoka. Ma a 
vértanúság törvényéről értekeztem előttetek s azt az em-
berek szivében találtam, olyképon, hogy a vértanúság a gyű-
löletnek és a szeretetnek gyümölcse. 

Először is a gyűlöletből származik az. A valódi go-
noszság azonos a gyűlölettel, égető szomját csak a vér tudja 
lecsillapítani. A hazugságon kezdi, később következik a 
rágalmazás s aztán a kardhoz nyul, hogy anyagi erőszak 
által nyer je el azt, a mit a nyelv erőszakoskodása még ki 
nem eszközölhetett. Nézzetek az alpeseken túl, ott a vörös-
inges kalandorokat lát játok a római pápa ellen fegyverben 
állani ; már ruhájuk szine is elég nyiltan megmondja, hogy 
mit akarnak, ezenkívül vezetőjük is egyre ismételgeti : a 
papok vérét szomjazza ; minden sor, mely tőle ered, hirdeti 
e borzasztó kívánalmat, borzasztó szavakban. 

De hogy vészes tervei valósulhassanak, a kormányok 
közreműködésére szorult a gonoszság s hogy ezt megsze-
rezze a maga számára, az egyháznak az államtóli elválasz-
tásának elméletét gondolta ki. Azért kell, hogy a királyok 
az egyházzal szakitsanak, hogy a gonoszoknak szövetsége-
sei lehessenek ; azért kell templomainkat elhagyniok, hogy 
a titkos társulatokba szegődhessenek, meg kell szünniök 
keresztényeknek lenni, hogy szabadkőművesekké lehes-
senek. 

S ezért habozás nélkül állitom : mindama kormányok, 
melyek az egyháztól megvonják barátságukat , legott szük-
ségképen annak üldözőivé lesznek. Hiába színlelnek közöm-
bösséget. Ugy képzelik azok a dolgot, mintha az állam, 
mint ilyen, vallásnélküli lehetne és az egyes felekezetek közt 
állhatna anélkül, hogy bármelyik iránt is kiváló hajlamot 
vagy épen némi részrehajlást is tanúsítson ; de ez hiu áb-
ránd. Ha a vallás nem lenne egyéb, mint merő, száraz tu-
domány, mely a könyvekben terjed, akkor tán lehetséges 
lenne kieszközölni azt, hogy a kormány emez álomszerű 
léttel no törődjék; de a vallás élő valami, mi a sziveket 
eltölti és a kebleket dagasztja, az Istennek nyilvánulása az, 
mely lételét félreismerhetlen jelek által bebizonyítja ; az Is-
tennek ismeretét pedig kitépni az élő szivekből lehetetlen. A 
teremtés mindig szemben álland teremtőjével és ezért válasz-
tania keilend a gyűlölet és a szeretet, az engedelmesség és 
a pártütés közt ; s ezen törvénynek a kormánynak emberei 
csak ugy vannak alávetve, mint legcsekélyebb alattvalójuk, 
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de Salve-ot s egy tanárt a becsületrenddel diszítette fel. — 
Ugyan mivel érdemelték meg ezen urak a kitüntetést? 
Talán üdvös működésükkel ? Vagy azzal, bogy az egyház-
ból kiközösíttettek ? 

— A katholikusok Lyonban elhatározták, hogy a 
szentatya számára az egyetemes zsinat megnyitására egy 
teljes, gyönyörű ornatust fognak készíttetni. A munkához 
már hozzá fogtak s a gyűjtések e czélra folynak. 

— A világ különféle részeibe küldendő hitküldérek 
eddig a római propaganda-intézetből vétettek ; minthogy 
azonban ezen intézet nem volt képes elegendőszámu egyé-
neket szolgáltatni, alakultak több helyütt propaganda-inté-
zetek, melyekben benszülöttek is képeztettek ezen hivatalra. 
A zsinati előmunkálatokat végző bizottmányok figyelmüket 
most e tárgyra is kiterjesztik, hogy a zsinat a hitküldér-
séget és a propaganda-intézeteket véglegesen szervezhesse. 

— Burgkundstadtban Bajorországban a lakósság ka-
tholikus kasinót alakított. A hatóság az alapszabályok meg-
erősítését megtagadta. Miért ? A megtagadás nem okada-
toltatott. — Más egyletet, legyen bárminő, megerősítenek a 
hatóságok, a katholikust nem. 0 vakság ! 

— A müncheni községtanácsban néhány hét előtt in-
dítvány tétetett, mely szerint a hatóság az ünnepélyes kör-
menetekben többé részt nem fogna venni. Az indítvány el-
fogadtatott s oda módosíttatott, hogy a körmenetekeni meg 
vagy megnemjelenés felett a tanács esetről esetre fog hatá-
rozni. Aug. 29-én szokott Münchenben egy aratásérti hála-
adó körmenet tartatni. A polgármester indítványára az egész 
testület ünnepélyesen fog részt venni a körmeneten, mert, 
miként egy bajor lap megjegyzi, a községi választások kö-
zelednek. — Lám, mire nem jó a körmenet ! 

azért , mert az Urnák szava teljesedésbe megyen, „qui non 
est mecum, contra me est" — a ki nincsen velem, ellenem 
vagyon ! 

Bármily békésindulatu legyen is valamely kormány, 
azért meg nincsen biztosítva a hazugság csábítgatásai ellen. 
Csakhamar arról győzendik meg a gonoszok, hogy az egy-
háznak tönkretevése okvetlenül szükséges a trónok fentar-
tásának érdekében és ezen pillanatban a kormány üldözővé 
lett, legyen az gyengeségből avagy hiszékenységből. 

Ilyen volt a japáni üldözés kezdete is, mely az egy-
háznak megszerzé ama vértanuszenteket, kiknek ünnepét 
ma ültük. 

VEGYESEK. 
— Szent István első apostoli királyunknak ünnepét 

Budán szokásos nagy fénynyel megültük. A körmenetet s 
ajtatosságot kegyelmesen szombathelyi püspökké kinevezett 
m. S z a b ó Imre úr végezte, a magyar szent beszédet dr. 
Z á d o r y János papnöveldei hittanár. Az ajtatosságon 
az országos főhivatalnokok s roppantsokaságu nép je-
lent meg. 

— B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő nmga a gávai 
ideiglenes kápolna és plebániaház 5200 fr tba kerülő átala-
kítását sajátjából eszközölni kegyeskedvén, e czélra egye-
lőre 1700 ftot már elküldött a kerületi alespereshez. 

(„Eger.") 

— Szabadka városa az országgyűléshez folyamod-
ványt intézett és segélyért esedezik a káromkodás kiirtá-
sára. Ezen undoritó szokás elöli már a gyermekben a val-
lásos érzelmet, aláás minden erkölcsiséget s elvadítja a nép 
jellemét és erkölcseit. Aki Istenét nem tiszteli, hogy lehet 
attól reményleni, hogy tisztelni fogja a törvényt; pedig er-
kölcsiség és törvénytisztelet nélkül nem állhat fen a szabad 
állam, nem virulhat a haza boldogsága s szabadsága, mond-
ják helyesen a szabadkaiak. — Bár éreznék e nyomorult 
szokás veszedelmes voltát más községek is s kiirtására eré-
lyes rendszabályokat léptetnének életbe. 

— Az esztergomi egyházmegye irat tárának okmá-
nyait a fm. herczegprimás teljesen kiadni szándékozik s 
e munkával Knauz Nándor esztergomi könyvtárnokot s 
magyar akadémiai tagot bizta meg. — Adja Isten, hogy a 
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis mihamarább napvilágot 
lásson. 

—• Megjelent a Magyar Sionnak hetedik füzete. Tar-
talma: A katholicismus állapota Erdélyben Zerich Tivadar-
tól ; Gryőrmegyei egyházállapotok Ebenhöch Ferencztől ; A 
pozsonymegyei szentgyörgyi egyház leirása Jedlicska Pál-
tól ; Bakacs Tamás végrendelete Szántófi Antaltól ; Pozsonyi 
káptalan kéziratai Knauz Nándortól. Tárcza. 

— A szentatya nemrég a Konstantinápolyban alakult 
franczia iskola igazgatójára s tanáraira vallásellenes taní-
tásuk miatt kimondotta a kiközösítést. A franczia kormány 
I . Napoleon centenáriuma alkalmából pedig az igazgatót, 

— A boroszlói községtanács az újonnan megnyitandó 
városi iskolákat vallásfelekezetnélküli iskolákká akar ta 
tenni. A tartományi iskolahatóság erre az engedélyt megta-
gadta, mert a tanács akarata az oktatási minisztérium febr. 
10-én kiadott rendeletével ellentétben van s az oly iskolákat, 
melyekben katholikusok, evangélikusok, zsidók, dissidensek 
egyformán alkalmazhatók, keresztény iskoláknak nevezni 
nem lehet. A lapok természetesen kikelnek a porosz minisz-
ter s iskolahatóság ellen ; — a városi lakosok pedig vallás-
különbség nélkül hálát szavaznak nekik. — A városi ha-
tóságok másutt is igy szoktak cselekedni, mondhatni, a 
lakósság akara ta ellen. 

— A spanyol forradalmi kormány az érsekekhez s 
püspökökhez egy rendeletet bocsátott, melyben követeli : 
1) hogy azon papokat bejelentsék a kormánynak, kik a 
mostani zavarok alatt állomásaikat elhagyták ; 2) hogy 
bejelentsék, mily bánásmódban részesítik azon papokat, 
kik állomásaikról távozva, a mostani rend ellen felléptek ; 
3) hogy az érsekek s püspökök nyolcz nap alatt a rendelet 
vétele után pásztori levelekben intsék a hiveket, hogy a 
mostani kormánynak engedelmeskedjenek s ezen levelek 
másolatát a kormányhoz rögtön beküldjék ; 4) hogy azon 
papoknak, kik a mostani rend ellen agitálnak, a mi^zés re 
s gyóntatásra engedelmet ne adjanak, illetőleg azt vissza-
vonják. — íme, a madridi forradalmi kormány fejére teszi 
a püspöksüveget, kezébe veszi a pásztorbotot s utasítást ád 
a püspököknek, miként kezeljék hivatalukat! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Az egyház és a közoktatás. 
(Vége.) 

Tekintve másrészt a természeti erkö'cstannak 
amaz egyes törvényeit, melyek a tévely szellemével 
bátran küzdöttek volt meg, tekintve a külalaknak 
nemes voltát s az irálynak szépségét, ezek mind-
annyi tulajdonok, melyek a műveltség finomította 
elmékre kellemesen és vonzóan hatnak; avagy te-
kintve akárcsak azon ellenmondásokat és oktalan-
ságokat is, melyek a pogány világnézletben oly feles 
számmal találhatók, ki ne látná be, hogy a keresz-
tények emez iratok olvasásából tetemes hasznot is 
meríthettek, megértvén ezekből, mily végtelenül fe-
lülmúlja saját vallásuk ama régi, bukott, mert hibás 
rendszereket. 

Mindebből azt látjuk, hogy a III. és IV. század 
óta az egyházi tanításrendszernek fő és iránytadó 
elve az volt: a szorosan vallási tudományok alapján 
és folytatásul a profán tárgyakat és tudomány-
ágakat sem hanyagolni el egészen, sőt ellenkezőleg 
e kettőt mint egy összefüggő egésznek egymást ki-
egészítő részeit tekinteni. 

Ekként átfutva a kezdő egyháznak átalános 
művelődési történetét, térjünk át immár világrészünk 
nyugati tájára s itt első sorban is Francziaország az, 
mely főfigyelmünket megérdemli. 

Frankhonban csak úgy, mint Olaszhonban már 
régóta azon szokás uralkodott, hogy a lelkészkedő 
papok maguk köré gyűjtöttek néhány jobbtehetségü 
fiatal nőtelen embert, kiket aztán legnagyobb figye-
lem és szeretetteljes gyengédség mellett tanítottak, 
főképen a zsoltárok olvasására és a szentiratok ma-
gyarázatára oktatva őket. A legrégibb egyházi zsi-
nat, melyről tudomásunk van, hogy ilyféle rende-

letet hozott, a II. voisini s ezen eljárásnak czélja 
volt, ilymódon a papság folytonos kiegészítéséről 
gondoskodni. 

A II. toursi zsinat már valamivel előkelőbb 
iskolákról szól. Ezek a püspökök lakhelyein tartat-
tak, hol a papok, a diaconusok és a fiatal papjelöltek 
együtt lakva a főpásztorral, annak vezetése és út-
mutatása mellett a tökéletes életben és a szent tudo-
mányokban gyakorolták magukat. Ha megtörtént, 
hogy a püspök a hivei iránti kötelmek által nagyon 
igénybe volt véve, akkor a fiatalok vezetésével és 
tanításával egyik-másik papot, rendesen az archi-
diaconust bizta meg. Toursi sz. Gergelynek több 
nyilatkozatából az tetszik ki, hogy ennek gondos 
kodása nemcsak a papjelöltekre szorítkozott, hanem 
azon fiatalabb gyermekekre, is kiterjeszkedett, kik-
beji a püspök a papi hivatásnak kezdő nyomait szem-
lélte úgy, hogy az árchidiaconus egymaga azon kö-
telességeket teljesíté, melyek jelenleg az úgynevezett 
nagyobb és kisebb papneveldék elöljáróinak teen-
dőit képezik. 

Végül, minden egyes zárdában is volt iskola 
vagy jobban mondva, minden egyes zárda maga volt 
egy-egy iskola. A tanulás és a szentiratok feletti 
elmélkedés oly nagy mérvekben űzettek ottan, hogy 
néhány szerzetes felváltva, még éjjel is, olvasott és 
elmélkedett azon szándékkal, hogy ezen nemes és 
üdvös cselekmények soha se szűnjenek meg a zárda 
falain belől. 

Ezen tanulmányok, úgy látszik, jobbadán egy-
házi azaz vallási jellemüek voltak és a profán tudo-
mányokra csak annyiban terjeszkedtek ki, mennyi-
ben ezek amazoknak segélyére lehettek. Mindazon-
által szükséges volt, hogy azon gyermekek, kik az 
egyház szolgálatára képeztettek, az inkább köz-
hasznú tárgyakban is nyerjenek oktatást, melyekhez 
az olvasás és irás, a számtan és a latin nyelv tar-
toztak s ekként feltehető, hogy a nevelésükkel meg-
bizott papok figyelmüket a szorosan egyházi tár-
gyakon kivül ezekre is kiterjesztették, mely czélból 
aligha nem világi tanítók is alkalmaztattak, kik aztán 
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kétségenkivíil szintén az archidiaconus igazgatása 
alatt állottak, hogy ily módon a növendékek egy-
házi szelleméró'l kellőleg és mindenképen gondos-
kodva legyen. 

Itt azon kérdés merül fel : váljon azon fiatal 
emberek közül, kik a világban éltek, nem találkoz-
tak-e olyanok is, kik emez egyházi tanításban és 
tanulásban részt vettek? Ugy hiszszük, hogy igen. 
Azon mély keresztényi érzület, mely akkor, midőn 
az eredeti buzgalom még széltiben virágzott, annyira 
lelkesíté az egyes családokat és azon alapos és iga-
zolt bizalmatlanság, melylyel mindnyájan az úgyis 
már eléggé romlott s még mindig jobban és jobban 
sülyedő tisztán világi iskolák iránt viseltettek, szük-
ségképen arra birhatta a világiakat csak úgy, mint 
az egyháziakat, hogy a tanulás terén vállvetve mű 
ködjenek s valóban, az egykorú történetírók nem 
egy példát szolgáltatnak, mely ebbeli véleményünk 
mellett tanúskodik. 

Azonban, nem is kételkedünk, hogy ezen mégis 
jobban egyházi iskolák mellett, melyek ezen jellem-
mel már csak azért is birtak, mivel tanonczaiknak 
legnagyobb részét a papjelöltek képezék, egyéb 
iskolák is léteztek, melyek kizárólagosan a világi 
fiatalság kiképeztetésével foglalkoztak. Ezen iskolák-
ban a tüzetes hittudományok viszont csak annyiban 
tárgyaltattak, amennyiben ez szükséges volt arra, 
hogy az egész tanítás vallási jellemet és színezetet 
nyerjen s ezért, például, ott is tanulták a zsoltárokat 
s pedig könyv nélkül, mert ez akkor világszerte az 
irodalmi gyakorlatnak alapjául tekintetett s képzel-
hetünk-e erőteljesebb és nemesebb, de egyszersmind 
vonzóbb és magasztosabb szellemi táplálékot, mint 
ezt, mely olyannyira képes a lelket szent buzgalomra 
hevíteni?! Igy toursi sz. Grergely beszéli, hogy a 
fiatal Leobard, ki igen előkelő családhoz tartozott, 
azon iskolában, melybe járt, a zsoltárokat a többi 
fiúkkal együtt tanulta s hozzá teszi, hogy a fiú, mi-
dőn ezt tette, még nem is álmodott arról, hogy 
majdan pap és püspök leend, hanem hogy ilymódon 
mintegy tudtán kivül az egyház szolgálatára ké-
szült. Sz. Nizier, lyoni püspök, csak harmincz éves 
korában veite fel a papi rendet, miből az következik, 
hogy épen nem gyermekkorától fogva volt arra ren-
delve s mégis már akkor foglalkozott a szent iratok 
tanulmányozásával. Ugyancsak toursi sz. Grergely 
egyik könyvében elénk adja azon rendszert, mely 
szerint bizonyos előkelő senatornak fia neveltetett; 
innen tudjuk, hogy a gyermek Virgiliust tanulta s 
későbben Theodóz törvénykönyvével és a számtan-

nal foglalkozott ; itt tehát az irodalmat is látjuk a 
szigoruabb tudományok mellett szerepelni. 

Ugyanazon történész beszéli, hogy valami Ethe-
rius nevü lisieusi püspök egy papot váltott meg a 
rabszolgaságból. Ezen pap, ki igen tudós volt, kérte 
a püspököt, engedné meg neki, hogy néhány ifjat a 
tudományokban oktathasson ; mire a püspök az egész 
városnak gyermekeit összegyüjté s mindnyájának 
tanításával megbízta őt : „Pueros civitatis collegit. 
eique ad docendos de le g a t " ; e szavak azért ér-
demlik meg különös figyelmünket, minthogy belőlük 
az következik, hogy arra, miszerint ezen pap a vá-
rosbeli gyermekeket taníthassa, különös püspöki 
delegatio, küldetés kivántatott mindamellett, hogy 
itt csak egyszerű irodalmi tanításról volt szó és a 
püspök ugy volt meggyőződve, hogy erre nézve is 
bir legfőbb ellenőrködési és igazgatási jogható-
sággal. 

Látjuk ebből, hogy az egyház már akkor, még 
a tisztán világi tudományok vezetését is joghatósága 
körébe tartozónak tekintette, jól tudván, hogy igen 
szoros azon kötelék, mely ezeket az egyháziakhoz 
köti s hogy mindakettő az ember műveltségének ki-
egészítő részeit képezi. Az embert nem lehet kétfelé 
osztani, nem lehet egyik részét kizárólagosan Isten-
nek szentelni, a másikot pedig époly kizárólagosan 
annak, mit bölcsészeinek nevezünk. A kereszténynek 
egészen kereszténynek kell lennie s a nevelés ennek 
megfelelő kell hogy legyen és egyöntetű. A XIX. 
századnak minden elfogultsága és az ezen századot 
olyannyira jellemző eszmezavar kelletett ahhoz, hogy 
azon különös elmélet kaphasson lábra, mely szerint a 
különfélevallásu gyermekek egy és ugyanazon ne-
velésben részesülhetnek, eltekintve hitüktől, azon 
hittől, mely az egyéni lét megkülönböztető jellegét s 
mindenféle cselekedeteink főrugóját képezi. 

IX Pins brevéjc a Szent-István-Társnlatkoz. 

Dilectis Filiis Praesidi et Sociis Sodalitatis S. Stepliani 
Regis pro bonis libris edendis et propagandis. 

PIUS P. P. IX. 

Dilecti Filii, Salutem et Apostolicam Benedictioneui ! 
Libentissimo certe anirao vestras excepimus Litteras 

quinquagesimo anniversario die appropinguante datas, quo 
primitus oranipotenti Deo Divinum obtulimus Sacrifieium. 
Non potuimus autem non vehementer delectari eisdem Litte-
ris, in quibus undique enitet mirifica vestra erga Nos et 
hanc Apostolicam sedem pietas, dilectio et observantia ac 
pientis8imum sane Studium, quo Deum indesinenter exoratis 
pro Nostra incolumitate, prosperitate ac pace, ac pro 
optatissimo Ecclesiae sanctae triumpho. Maximam laetitiam 



voluptatomque Nobis attuleruiit ejusmodi egregiae vestrae 
significations omni laude dignissimae. Gratissimum igitur 
Vobis animum Nostrum profitemur ac mutuam vicém re-
pendere maxime cupientes, bonorum omnium largitorem 
Deum humiliter et impense adprecamnr, ut fausta omnia 
ac felicia Vobis concédât et uberrima divinae gratiae dona 
semper tribuat. Pergite vero, dilecti Filii, majore usque 
studio et alacritate vestra omnem industriam et operam 
conferre in bonos edendos et vulgandos libros in hac 
tanta undique serpentium errorum colluvie et asperrimis 
hisce cbristianae civilisque reipublicae temporibus. Denique 
pro certo habete, praecipuam esse paternara Nostram in 
Vos ' benevolentiam. Cuju^ quoque pignus esse volumus 
Apostolicam Benedictionem, quam toto cordis affectu Vobis, 
Dilecti Filii, peramanter impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die 20 Maii, Anno 
1869. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimotertio. 
P IUS P. P. IX. 

Hecretum 8. R. C. de Hissa de Spiritu Sao et o praescripta 

a Sanctissiino Pâtre. 

De missa Spiritus Sancti,quam Sanctissimus Dominus 
noster Pius Papa IX Litteris apostolicis in forma Brevis 
datis die 11 április anni 1869, omnibus Ecclesiis capitulari-
bus et conventualibus urbis et orbis praeter consuetam con-
ventualem celebrandam qualibet feria V iniunxit et de col-
lecta de eodem Spiritu Sancto in missis quotidie addenda 
sequentia dubia sacrorum Rituum Congregationi exhibita 
fuerunt, nimirum : 

Dubium I. An praedicta missa votiva de Spiritu Sancto 
debeat esse cantata vel lecta ? 

Dubium II . An huic missae addi debeat Gloria et 
Credo ? 

Dubium III. An haec missa omittenda sit in octavis 
privilegiatis Paschatis et Epiphaniae, itemque Nativitatis et 
Corporis Christi, praesertim si est lecta ? 

Dubium IV. Qua hora haec missa celebrari debeat ? 
Dubium V. An in hac missa unica oratio vel plures ut 

in missis votivis dici debeant. 
Dubium VI. An sit onus impositum canonicis vel po-

tius Ecclesiae ? 
Dubium VII. In Ecclesiis praesertim sanetimonialium, 

in quibus attentis temporum circumstantiis una missa vix 
potest celebrari, quid fieri debeat ? quaenam omittenda ? 

Dubium VIII . An collecta de Spiritu Sancto debeat 
omitti in diebus primae et secundae classis '? 

Haec autem dubia, quum subscriptus secretarius re-
tulisset in ordinariis sacrorum rituum Comitiis subsignata 
die ad Vaticanum habitis, E. mi ac R. mi Patres sacris tu-
endis ritibus praepositi audito prius voto alterius exaposto-
licarum caeremoniarum magistris scripto exerato typisque 
evulgato rescribendum censuerunt. 

Ad I . In omnibus cathedralibus et in collegiatis, ubi 
quotidie canitur missa conventualis, cantari debet etiam missa 
de Spiritu Sancto ; in aliis ecclesiis in Brevi apostolico de-

signatis haec missa debet legi vel cani prout legitur vel 
canitur missa conventualis. 

Ad II. In casu tarn in missa cum cantu, quam in missa 
sine cantu addatur Gloria et Credo. 

Ad III. Standum est praescriptioni Brevis, ideoque 
singulis feriis V, in quibus non occurrat duplex primae vel 
secundae classis, est celebranda, etiamsi celebratur lecta. 

Ad IV. Cantetur aut legatur post Nonam et etiam 
post omnes missas a rubricis eadem die praescriptas. 

Ad V. In casu dici debet una tantum oratio tarn in 
missa cum cantu, quam in missa sine cantu. 

Ad VI. Est onus ecclesiae et haberi debet ut pars 
servitii choralis. 

Ad VII. Moniales non comprehendi. 
Ad VIII . Negative et in festis primae classis dici debet 

sub unica conclusione ; in festis vero secundae classis cum 
propria conclusione. Atque ita rescripserunt. 

Die 3 julii 1869. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
( S z e m é l y z e t i e k.) Vallás- és közoktatási ma-

gyar miniszterem előterjesztésére az esztergomi főkápta-
lannál üresedésben levő nagyprépostságra D u r g u t h 
J ó z s e f sioni felszentelt püspököt s olvasó kanono-
kot nevezem ki ; — továbbá ugyanazon főkáptalannál 
M a j s c h Jakab őrkanonoknak az olvasó kanonokságra, 
— S c h i r g l András székesegyházi főesperesnek és az 
esztergomi zöld mezőről czimzett szent György prépostjá-
nak őrkanonokságra, — gróf F o r g á c s Ágoston czimzetes 
püspök, sasvári főesperes és az esztergomvári szent István 
prépostjának székesegyházi főesperességre és az esztergomi 
zöld mezőről czimzett szent György prépostságára — és 
M a j t h é n y i Adolf mesterkanonoknak a sasvári főespe-
rességre leendő fokozatos előléptetését jóváhagyom ; végre 
a megürült mesterkanonokságot J vir i g a J á n o s tiszte-
letbeli kanonok-, bur-szentgyörgyi plébánosnak s alesperes-
nek, a tiszteletb. kanonokságot Z s i h o v i c s Ferencz, a pesti 
központi papnövelde lelki igazgatójának adományozom. 

Kelt Bécsben, 1869. évi aug. hó 12-én. 
F e r e n c z J ó z s e f s. k. 

B. E ö t v ö s József s. k. 

TURIN. (Az o l a s z s z a b a d k ő m i v e s s é g . ) Előt-
tünk fekszik azon sza badkőmüvesi páholyok névsora, me-
lyek a florenczi Grand-Orienttől függnek, számszerint Ösz-
szesen 150-en, melyek közül 21 Olaszországon kivül „dol-
gozik", névszerint a török birodalomban és Egyiptomban. 

Nápolyban 7 páholy van, Palermoban szintén 7, Flo-
renezben 4, Turinban 3, míg Velencze, Genua és Milano 
két-két páholylyal bi r ; Siciliában összesen 20 páholy van, 
a velenczei tartományban 4, Sardiniában 6, Lombardiában 
5 és Piemontban szintén 5. 

Ezen páholyokon kivül vannak olyanok is, melyek a 
palermói nagytanácstól függnek s melyekre a florenczi 
Grand-Orient a „nagyobb kiközösítést" (l'excommunication 
majeure) kimondta, hozzátévén, hogy a Grand-Orient eme 
testvéreket irregularisoknak tekinti (comme irréguliers) és 
a „műhelyekben" való megjelenéstől eltiltja ! 

Igy hangzik egy hivatalos okirat, kiadva ugyanazon 
17* 
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szabadkőművesektől, kik egyébként az egyháznak fegyelmi 
eljárását annyira gúnyolják. 

Ezen ekként irregulárisoknak nyilvánított szabadkő-
művesek azonban nem adták meg magukat, hanem öt füg-
getlen páholyt alapítván a florenezi Grand-Orient ellenében, 
melynek tiszteletbeli nagymestere Garibaldi, működő nagy-
mestere Frappoli T . \ , a következő határozatokat hozták : 
1) a florenezi Grand-Orient megsérti a statútumokat és 
ideiglenes szabályzatokat , melyek szerint a közlekodé8 

közte és a többi páholy közt eddig folyt ; semmiképen sem 
tesz eleget a törvényes eljárás kellékeinek és alkotmányos 
hatáskörén túlterjeszkedvén, mint d e s p o t i e u s h a t a -
l o m szeretne fellépni ; 2) az olaszhoni Grand-Orient tör-
vényellenes és igazságtalan eljárása felbontotta azon köte-
léket, mely a fenemlített öt páholyt hozzá fűzte. 

Ezen fegyelmezetlenség a florenezi Grand-Orientet és 
annak nagymesterét, Frappolit, természetesen nagy haragra 
gerjeszté. Az utóbbi rögtön fel is jelentette a lázadást és a 
lázadókat azon országok Grand-Orientjeinél, melyekkel 
összeköttetésben áll s ezen alkalommal Hochsteyn úrhoz, 
brüsseli póstaigazgatóhoz, ki ott az olaszhoni Grand-Orient 
részéről mint „gérant d'amitié" működik, a következőket 
irta : 

„Mi itt a gondolkozás szabadságáért küzdünk, vala-
mint ti ottan azért, hogy az obscurantismus vissza ne térjen 
közétek. A végleges eredmény biztosítva van ugyan, de 
nagyban akadályozza szabad működésűnket a kényszerű-
ség, hogy holmi rosz testvérek ellen, minők a turini, palermói 
és nápolyi páholyokban vannak, magunkat védenünk kell. 

Igy állván a dolgok, nem tehetünk mást, mint hogy 
ezek ellen műhelyünket légmentesen elzárjuk, ugyanerre 
kérvén a többi páholyokat is, nehogy oly hamis testvér va-
lahol beeresztessék, ki Grand-Orientünk ujabbkeltü bizo-
nyítványával magát igazolni nem képes." 

„Nem veszek ki senkit", — végzi a nagymester — 
„mert a kivételek ilyes ügyekben a szabályt illusoriussá 
tennék." 

Ezen eljárás a szabadkőművesek közt különböző fo-
gadtatásban részesült. Voltak, kik helyeselték s voltak 
másrészt olyanok is, kik roszalták. Ezen utóbbiakhoz tar-
tozott a „Monde maçonnique" is, mely igy nyilatkozott: 

„Azon vád, mely Hochsteyn T.'.-hez intézett levélben 
foglaltatik, oly átalánosan van tartva, hogy utóvégre az 
egész világra vonatkozhatik. Ha a palermói nagytanács 
visszatorlási rendszabályokhoz akarna nyúlni, a florenezi 
Grand-Orient ellenében talán ugyanezeket hozhatná fel. Az 
egyes szabadkőmüvesi hatalmak a viszálkodás és egyenet-
lenség idejében mindig ily hangon beszéltek." 

„Ha a florenezi Grand-Orient egyes méltatlan testvé-
reket ki akar zárni, akkor tegye ezt törvényes birói eljárás 
és Ítélethozatal után s akkor minden szabadkőműves igazat 
adand neki. De ha csak azáltal tudja magát fentartani, hogy 
mindazokat, k ik valamiképen gyanúsokká lettek előtte, 
tömegesen kizárja, akkor szűnjék meg inkább, mint hogy 
ilyféle eljárások által a testvériség és egyenlőség törvényét 
folytonosan sértegesse." 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . ( A b o l g á r e g y h á z 
k é r d é s e . ) Konstantinápolyból érkező levelek arról 
értesítenek, hogy a bolgár egyház kérdésének állása kevés 
nap alatt tökéletesen megváltozott. 

Utolsó találkozása a nagyvezérrel s az ezen alkalom-
mal hallott megczáfolhatatlan elvek azon meggyőződést 
kelték a patriarchában, miszerint ezen ügyben engednie 
okvetlenül szükséges, minthogy hosszasb ellentállás által a 
görög egyháznak érdekei még inkább veszélyeztetnének, 
sőt a helyrehozhatlan tönkretétel bizonyos volna ; minélfogva 
az u j rendezés módozatába beleegyezni készül. 

Folyó évi juniushó 18-án nyittatott meg ugyancsak 
Gergely patriarcha által az egyházi nagygyűlés ; mely a 
zsinat és a nemzeti küldöttség tagjaiból áll. — Alig palás-
tolható felindulással elősorolá a patriarcha azon fontos oko-
kat, melyek őt akarata ellenére is ar ra birták, hogy egy-
részt a magas porta sürgetéseinek s a bolgárok vallási 
szükségleteinek eleget tegyen, másrészt pedig a körülmé-
nyek kényszerítő voltának engedjen. 

Elmondá azt is, miért követ e tekintetben zsinatjával 
együtt a nagygyűléstől eltérő véleményt s miért tér el azon 
rendszertől, melyet az egész ügyben eddig hiven követett ; 
kinyilaikoztatá azt is, hogy csak az aggodalom, a netán 
nagyonis hosszúra terjedhető viták és alkudozások által vallá-
si szakadásra szolgáltatni alkalmat a'bolgároknak, t a r t j a őt 
vissza eredeti szándékának foganatosításától, mely abban ál-
landóit,hogy az egész kérdés egy összehívandó átalános zsinat 
elé terjesztessék, mi szerinte az egyedüli helyes mód leendett 
ezen kérdésnek eldöntésénél. — Röviden, a patriarcha kész-
nek nyilatkozott a nagygyűlés második tervezetét, mint a 
végleges elrendezés alapját elfogadni, de azon módosítások-
kal, melyeket ő maga, egyetértve zsinatjával, javaslatba fog 
hozni, moly módositványok ketteje, hogy t. i. a metropoliták 
mindig és kizárólagosan a patriarcha által neveztessenek k i 
s hogy továbbá a bolgár püspököknek kinevezése is a pa-
triarchához tartozzék, okozá, hogy az egész tervezet a 
nagygyűlés bolgárnemzetiségü tagjai által visszavettetett. 
A patriarcha azon biztosítással végzé beszédét, hogy a vég-
leges elintézés után az egész ügyet a nemzeti zsinat vagy 
egy különös, ad hoc egybehívott nagygyűlés elé terjesztendi 
a végből, hogy a nemzetnek alkalom adassék azt jóváhagyni ; 
de egyúttal arra is figyelmezteté a nagygyűlés tagjait , mi-
szerint akkor nem fogja többé megengedhetni, hogy az ily-
képen előterjesztett tervezeten változtatás tétessék, minthogy 
a sz. zsinat az egész ügyet tisztán egyházinak tekinti és 
o lyannak, mely kizárólagosan a lelki joghatóság kö-
rébe vág s melybe beleszólni a laicus elemnek legkisebb 
joga sincsen. 

Igy szólva, a patriarcha ildomosságának nem kevésbbé, 
mint jogai védelmében való következetességének fényes bi-
zonyítékát adta, megmaradván egyszersmind azon egyedüli 
helyes úton, mely ezen nehéz kérdés gyakorlati megoldásá-
hoz vezethet. Ha a patriarcha másként cselekszik és az egész 
dolgot, elég helyesen, nem vallási, hanem politikai szem-
pontból engedi fejtegetni, akkor ebből a legveszedelmesebb 
bonyodalmak s kétségkívül véres polgárháborúk keletkez-
tek volna. 

Azért is csudálkoznunk kell azon felinduláson, mely-
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lyel a görög nemzeti zsinat a patriarchának eme bölcs sza-
vait fogadta, saját méltósága elleni sérelmet látva bennük, 
amint ezt három tagja, Caratheodorus, Calliadi és Aristar-
chi-Bey legott ki is fejezé. Mind a hárman állhatatosan 
védték azon nézetet, mely szerint ily fontos nagyhorderejű 
kérdés meg nem oldható a nélkül, hogy a világi elem előbb 
véleményét ki ne mondja felette, mint mely kérdésnek eldön-
tésében a politikának épannyi szava, kell hogy legyen, mint 
a hitnézetnek, mely utóbbi elvet a patriarcha, szerintük, 
maga is elismerte az által, hogy nemcsak az egyházi zsina-
tot, hanem a nemzeti gyűlést is felszólítá, tanácskoznának 
azon rendezési javaslatok felett, melyek a mult oktoberhó-
ban a magas porta részéről leérkeztek ; a miértis igen csu-
dálkoznak a felett, hogy a patriarcha nézetei rögtön oly 
nagy változást szenvedtek, köztudomásu dolog lévén, misze-
rint az átalános zsinatnak egybehivása a nemzeti gyűléssel 
egyetértőleg határoztatott el. Tiltakoztak azután a laicus 
elemnek a patriarcha által emlegetett kizárása s mindazon 
következmények ellen, melyek a tervezet ilyetén módosított 
alakjábani elfogadásából netalán származnának s végül a 
gyűlésből kiléptek, mely példát társaik legnagyobb része 
követte. 

A szakadás tehát tökéletes a patriarcha s zsinatja 
közt egyrészt s a nemzeti gyűlés közt másrészt. — De 
minthogy a török birodalomnak biztossága követeli, hogy 
ezen kérdésnek politikai oldala mellőztessék s ne váljék 
olyféle szenvedélyes és lázitó vitatkozásoknak tárgyává, 
melyekből tekintetbe véve a szellemek jelenlegi átalános 
forrongását, vajmi könnyen átalános vérontás származhat-
nék, remélhető, hogy a porta a patr iarchának s a zsinatnak 
részére álland a nemzeti gyűlésnek ildomtalan és alapnél-
küli követelései ellenében ; miből az fog következni, hogy 
az egész kérdés oly módon fog megoldatni, mely a balkáni 
félsziget Mirabeau-i és Barnave-ainak tetszését épen nem 
fogja megnyerni. 

Nehéz egyébiránt megérteni, mit akarnak a görög 
népnek képviselői elérni az által, hogy az egész kérdést oly 
erőszakosan a politikai térre átviszik. Minő eszközöket gon-
dolnak alkalmazhatni azon esetben, ha a bolgárok azon 
már régebben tett nyilatkozatuk mellett állhatatosan meg-
maradnak, miszerint a görög hierarchiának nem akarnak 
többé alárendelve lenni ; — hogy nemcsak megmaradnak e 
mellett, hanem hogy készek, ha szükséges, ezen czéljuk eléré-
sének érdekében erőszakot is alkalmazni, az kétségbe von-
hatlan tény. Vagy tán a török hadsereget gondolják moz-
gásba hozhatni a végből, hogy a bolgárok a görög patriar-
chátus engedelmességében megtartassanak ? Ilyen eljárás, 
ugy hiszszük, még inkább súlyosbítaná ama szakadást, me-
lyet a patriarcha oly bölcsen és erélyesen elhárítani törek-
szik azáltal, bogy a bolgárokkal alkudozni kész. 

Másrészt a bolgárok is végletek közt forognak. Ezt 
látva Ali basa, magához rendelte a polgár püspököket és 
képviselőket és erélyesen, sőt fenyegetőleg rendre utasította 
őket, nagyon nyomatékosan kárhoztatván ama bujtogatá-
sokat, melyek a Konstantinápolyban lakó bolgárok közt a 
legnagyobb szenvedélylyel űzetnek s minden ebből folyó 
káros következményért felelősekké tevén őket. — Felhívta 
őket, használnák fel minden befolyásukat hitrokonaikra oly 

czélból, hogy nyugodtan vár ják be a folyó alkudozások 
eredményét ; „ne kényszerítsetek" — igy fejezé be intő be-
szédét — hogy a véleménynyilvánulások ellen szigorúan 
kelljen fellépnem azért, mivel modoruk miatt azokat tovább 
tűrni lehetetlen. — Ugyanazon időben a patriarchánál is is-
mételte sürgetéseit, minek eredménye az épen most jelzett 
eljárás lőn. 

Megsértve ezen feddő intelem által s egyszersmind 
arról is értesülve, hogy a szellemek forrongása Bulgáriában 
napról napra magasabb fokra hág , összegyűltek a bolgár 
püspökök és Schoumakoff urnák sugalmazásai szerint, — 
ki az egész ügynek egyik főintézője — a felett tanácskoztak, 
mit kelljen a kormány eme tartásával szemben tenniök. — 
Egyrészről indítványoztatott , hogy a nagygyűlés bolgár 
tagjai adják be lemondásukat. Ezen terv azonban későbben 
azért ejtetett el, mivel a tagok a porta által levén kinevezve, 
lemondásuk további következményekkel alig birna. Azértis 
abban történt megállapodás, hogy felirat intéztessék a ma-
gas portához, melyben kifejtessék, hogy a patriarchának 
módositványai lehetetlenné tevén a tervezetnek a bolgárok 
általi elfogadását, ezek a gyűlést feloszlottnak, tetteit s vég-
zéseit pedig semmiseknek tekintendik. 

Eddig terjednek a legújabb tudósítások. Látni való 
dolog, hogy a viszály mindinkább növekszik, minek követ-
kezménye nem lehet egyéb, mint, erőszakos szakadás. S 
épen a görögök azok, kik ennek előidézése által mindent 
veszthetnek és méltán, mert amaz oktalan törekvés által, a 
bolgárokat a görög egyház keretébe erőszakkal szorítani 
anélkül, hogy ugyanezen egyháznak autonomicus fejlődé-
sében részt vegyenek, csak azt mutatja, hogy a görögök a 
politikai érettség dolgában még a régmúlt századoknak 
rögeszméiben sinlődnek. 

Csak ily szellemi elmaradottságból fejthető meg ellen-
zéki álláspontuk szemben a patriarcha békésszellemü törek-
véseivel és azon mély megvetés, melyet a bolgárok iránt 
tanúsítanak, kiknek egyedüli vétke abban áll, hogy a görög 
hierarchiának nehéz igáját, melyet eléggé soká hordoztak, 
immár le akar ják rázni. Az ochridai és tirnovoi patriarchá-
tusok 1767-ben eltörültettek; 1869-ben a görög egyház 
kénytelen ezen patriarchátusokat jól vagy roszul ismét fel-
éleszteni, miáltal mellette, illetőleg ellene egy u j egyház 
támad, mely önállólag kormányozza magát. Ezen újítás 
tetszhetik a görögöknek vagy sem, elég az hozzá, hogy meg 
fog történni s változhatatlanságáról meg lehetnének győ-
ződve, lia a szenvedély és a mult idők emléke el nem vakí-
taná őket. 

Eddig hire jár , hogy a bolgárok régi, független patri-
archátusokat Ochrida- vagy Tirnovoban akar ják helyre-
állítani s hogy annak Konstantinápolybani felállítását el-
lenzik. A porta ellenben a patriarchátusnak függetlenségét 
csak úgy akar ja elismerni, ha annak székhelye Konstanti-
nápolyban a nagyvezér ellenőrködése alatt leend. 

Nekünk egyébiránt úgy látszik, hogy itt kettős tévely 
forog fen. A bolgárok ugyanis, legalább egyelőre, nem kí-
vánnak független patriarchátust s a portának másrészt esze 
ágában sincsen, azt nekik megadni ; mindkét állításunk 
mellett az eddigi alkudozások eléggé fényes bizonyságot 
tesznek. Azonkívül a bolgárok azt is igen jól tudják, hogy 



. 134 c 

addig, míg vonakodnak patriarchátusuk székhelyét Kon-
stantinápolyra tenni, szó sem lehet arról, hogy a porta kü 
lön bolgár hierarchia szervezését megengedné. Ok tehát, 
mint igazán gyakorlatieszü nép, nem azon kezdik, hogy 
lehetetlen dolgokat kérjenek, hanem igenis megelégedve 
azzal, hogy külön hierarchiát kapnak, még nagyon is ki-
tüntetve érzik magukat , ha ezentúl saját patr iarchájuk lesz 
Konstantinápolyban, ki nemzetüket a nagyúr trónja előtt 
képviselni fogja. Csak akkor, ha a g ö r ö g patriarchátus 
folytatná szerepét, mint a b o l g á r nemzetnek képviselője 
a magas porta mellett, de csakis akkor ejtetnék ki eme szó : 
„függetlenség" — s ezen esetben a porta maga ezt elfogadná 
ugyan, de semmi esetre sem örömest. 

Azon véleményre nézve, hogy a görögök azért ellen-
zik annyira a bolgár egyház elszakítását, mert attól tarta-
nak, hogy ez a bolgárok részéről az első lépés a Rómávali 
unió felé, csak azt mondhatjuk, hogy bármennyire kivánnók 
is, hogy a görögök félelme alapos legyen, a jelen esetben 
mégis meg kell vallanunk, hogy az alaptalan ; sőt ellenke-
zőleg, a bolgár törekvéseknek sikerülése, emberileg véve a 
dolgot, beláthatlan távolba odázza el egyesülésüket a római 
egyházzal. Azon egyesülési mozgalom, mely 1860-ban nyil-
vánult legelőször s melynek gyümölcse néhány, még most 
is fenálló egyesült község, inkább tüntetés volt a görög 
hierarchia felsőbbsége ellen, mint a tiszta meggyőződésnek 
eredménye; mit tekintetbe véve, el kell ismernünk, hogy 
egy külön nemzeti szakadár hierarchiának felállítása a to-
vábbi egyesülésnek nagy gátul szolgáland. 

Ami a görög papságot és ennek világi hiveit a n n j ira 
felbőszíti, az azon körülmény, hogy ama jól megtermett 
fejős tehénnek elvesztését sajnál ják, melyet a bolgár nem-
zetben eleddig birtak ; innen a könyek. 

A kérdés azonban még nem vétetott elő kellő erélylyel 
s ha valami más döntő körülmény nem jő közbe, még jó sok 
ideig húzódhatik. 

EGYESÜLT- ÁLLAMOK, (M Í S S Í Ó Í TUDÓSÍTÁS.) 
A „vasalkatú" — miként egyik levelében önmagát nevezi 
— Weningor Xav. Ferencz jezsuita atya, kit az isteni gond-
viselés Amerikának, de főleg az egyesült-államoknak láng-
buzgalmú apostolul adott és kinek fáradhatlan működését 
természetfeletti jelekkel is kisérte ismételten, igen érdekes 
jelentést tesz 1866-ik évi missióiról, melyből a legérdeke-
sebbeket e becses lapok t. olvasóival megismertetni akarom. 

„Első missiómat — ír ja ő — 1866-ban Kentucky 
„Vier Meil Krenk" nevü községében adtam. A missiónak 
jellemző kegyelmeihez tartozik, hogy a vágy, azokon meg-
jelenni, nemcsak a buzgókba valóságos lelkesedést lehel, 
hanem még a lanyhákat, söt a lelkileg megholtakat is mint-
egy varázsütésre oly buzgókká teszi és oly dolgokra ra-
gadja, melyek méltó bámulatot keltenek. Ha ily emberek 
vihar- és zivatarban, hón és jégen keresztül a templomba 
özönlenek, kik azt még a legkedvesebb tavaszi vasárnapo-
kon sem látogatták, azt szoktam a bámuló lelkésznek mon-
dani : „Lássa,'az evangelium azt mondja: a sánták járnak." 
Igy történt ez most is, daczára e vidék páratlanul rosz út-
jainak. I t t a föld oly ragadó agyag, milyent még sehol sem 
t a l á l t am. . . . Es mégis a nép közelből és távolból özönlött 

egész csapatokban az Isten házába ! — Ezután két város-
kában tartottam missiót, t. i. Indiana állam Aurora és Ken-
tucky állam Alexandra városkáiban. Az itt lelkészkedő 
áldozár, nt. P . Bein, sz. Ferencz-rendjéből való, ki több 
évig, mint a sz. sír őre lakott Jeruzsálemben. Nagyon örö-
mest beszélek oly papokkal, kik a sz. helyeken lakhatni 
szerencsések voltak. De még sem birnám magamat arra 
határozni, hogy magam is oda menjek s ezáltal missió-
müködésemet megszakítsam. Azt gondolom magamban, 
hogy, ha a jó Isten akarja , meglátom majd Palestinát egy-
kor a mennyekből, de a lelkek üdveért ott már többé nem 
munkálkodhatom. Egyébiránt mit adhat Palestina, amit az 
Ur Jézusnak a legméltóságosahb oltári szentségbeni szemé-
lyes jelenléte az élő hittel biró léleknek a legnagyobb mér-
tékben nem pótolna ki ? Palestinában csupán az e^yes he-
lyekre lehet mutatni s azt mondani : „ I11 v o 11 0 . " Míg 
ellenben mindenütt, ahol a legmélt. olt. szentság van, jo-
gosan lehet azt mondani : „ I t t v a n O." Mi több? Oh, 
mily kevéssé tudjuk az édes Jézusnak az oltári szentség-
beni valóságos és lényeges jelenlétét becsülni és felhasználni. 

Alexandriából a Cincinnatinak átellenében fekvő Co-
vingtonba mentem s itt a sz. Alajosról nevezett u j plebánia-
községet látogattam meg. Ez a harmadik német plébánia-
templom Cincinnatinak e testvérvárosában. A legutóbbi 
időkben 3 város kapcsoltatott egybe, t. i. Cincinnati, Co-
vington és Newport. Ez évben ugyanis a világnak leghosz-
szabb sodronyhídja készült el. Ez a hatalmas Ohión vezet 
keresztül és fenséges látványt nyújt . Ugyanazon mester 
által van építve, k i a hires sodronyhidat a Niagarán át a 
világhírű esések közelében építette. Ki hitte volna, hogy 
emberi lángész és erő ilyes valamit hozhasson létre ? Midőn 
Amerikába jöttem, akkor a zajgó folyamon keresztül 200 
láb magasságban egy keskeny lánczösvény vezetett, mely 
minden légvonatnál ide és oda mozgott — s az ember biz-
tosnak épen nem érezte magát ra j ta . Ha akkor nekem valaki 
azt mondotta volna, hogy néhány év múlva hasonló sodrony-
hidon át gőzkocsi fog robogni, azt gondoltam volna magam-
ban, hogy a világ vége hamarább fog bekövetkezni, hogysem 
ilyesmi történjék. És mégis úgy lett. Mily komoly figyel-
meztetés rejlik ezen tényben. Ha ugyanis az ember ugyan-
azon határozottsággal, erélylyel és kitartással törne előre az 
üdvösség ú t ján és erejét ugyanazon vasakarattal használná 
fel az Isten országának terjesztésére, mily nagyot és bámu-
latost hozhatna létre mindegyik, főleg miután itt az akarat 
az eredményről is kezeskedik. 

Covingtonból Evansville városba mentem, hol igen 
nagy német plébánia létezik. Hogy mily nagy volt a népnek 
buzgalma, mely a missióban egész az utolsó férfiúig részt 
vett, azon egy körülményből is megítélhető, hogy az embe-
rek e missió alatt ajtatos és oktató könyvekre 2000 tallér-
nál többet adtak ki. Ez alkalommal több mint húsz prote-
stánst vettem fel a kath. egyház kebelébe. 

A húsvéti hetet Covingtonban sz. József templomában 
a benczés atyáknál töltöttem. Ez egyike azon számos gyar-
matoknak, melyeket a Pennsylvánia államban létező szent 
Vincze apátságnak buzgó benczés atyái létesítettek. Nem 
szenved kétséget, hogy Wimmer apát e világrésznek legte-
vékenyebb férfiaihoz tartozik. Mintegy 24 év előtt jött ő az 
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ogyesült-államokba és kevés társával a Latrobe melletti 
erdőbe vonult. I t t eleinte övéivel egy nyomorult deszkaház-
ban lakott. Azóta milyen változás ! íme, most ugyanazon 
helyen, a nagyszerű Philadelphia-Pittsburg-vasuttól néhány 
mértföldnyire, imposant apátság emelkedik, kerítve a hozzá 
tartozó hatalmas gazdaság- és gyárépületekkel. Benne több 
mint 100 rendtárs lakik és a tanuló if júság számára képző-
intézet is találtatik. A sz. Vincze apátságnak még ezenfelül 
a benczések tevékenységének központjául is kellett szol-
gálnia. Sz. Benedeknek e méltó fiai az anyaegyházból szá-
mos város- és faluba is átszármaztak az atlanti óceán part-
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jaitól egész a legszélső nyugotig. Ok már Texas-, Kansas-
és Minesottában is letelepedtek s ez utóbbi államban már 
második apátságot létesítettek. Várhat juk, hogy rövid idő 
múlva Kansas-, Texas- és Californiában is külön apátságok 
fognak létrejőni, melyek egy rendtartományt képezve, Pro-
vincia Americano-Cassinensis nevet nyernek. Wimmer apát 
Rómábani utolsó létekor e tartománynak megalapítását ke-
resztül vitte és a kath. világ fővárosában egy házat is ala-
pított, hova Amerikának néhány legjelesebb benczése kül-
detni fog, hogy ezek az egyházi tan és fegyelem forrásánál 
az apostoli szellemnek teljét szívják magukba. 

Covingtonból Newarkba, New-York testvérvárosába 
mentem missiót tartani. Az ilyen tengeri városokban a 
missió-munka kétszerezve, sőt háromszorozva is van. I t t 
is jelentékenyszámu protestánst vettem fel egyházunkba. 
Szabad legyen alkalmilag azon megjegyzést tennem, melyet 
Európában jól megszívlelni kellene : Amerikában számos 
benszülött és bevándorlott protestáns lesz katholikussá és 
csak igen kevés katholikus megy a protestánsok táborába ; 
jobbára, akik a kath. hittől elszakadnak, egyszerűen in-
differentisták lesznek és minden religio nélkül élnek, ami 
mégis több reményt nyújt megtérésükhöz, mint ha valamely 
szektához szegődnek. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Votum des Katholicismus und kathol. Weltconsens über die 
Wichtigkeit und Nothwendigkeit der weltlichen Herrschaft 

und Souveränität des hl. Stuhles etc. etc. von Dr. Karl 
Schrödl, Domkapitular. Freiburg." 

(Vége.) 

Különös figyelemmel, búvárkodás s fáradni nem tudó 
szorgalommal já r el dr. Schrödl Pipin és N.- Károly részéről 
a pápának adott ajándékokat és történetüket illetőleg, me-
lyek okmányilag is megerősítve lőnek. Mely pontra nézve 
nem tartóztathat juk meg magunkat azon megjegyzéstől, 
hogy az itt egybeállított bizonyságok számának és súlyá-
nak minden vitázás mellett kell, miszerént az elfogulatlan 
vizsgálódó előtt döntő befolyása legyen. Midőn az előadás 
rendén ezen okmányok tartalmáról és minden tekintetben 
nagy horderejéröl emlékezik szerző, nem tétováz kimutatni 
az ellenük felhordatni szokott vádaknak és ellenvetéseknek^ 
melyek legtöbbnyire elfogultság- vagy rosz akaratból ered-
nek, erőtlenségét sem. Megvalljuk őszintén, hogy a kieme-
lendő forrás nyomozáson sarkalló, főleg részrehajlatlan 
vallomásokban bővelkedő éles- és mélyelmü észrevételei-
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bői oly örömest közölnénk még egyet-mást; de az oly igen 
sok szép és igaz között, ha a hely szűke nem intene is, vá-
lasztást a kiszemelésben csak nagynehezen tudnánk tenni. 
Némi kárpótlásul csupán az egész második rész tárgyainak 
sorát szoros egymásutánban adjuk. — Megjegyezzük, azon-
ban, ami magától értetik, hogy e rövid vázlat, melyet az 
alábbi sorokban nyújtandók vagyunk, koránsem meríti k i 
a kérdéses, műszeres egészet képező résznek még főbb pont-
jait sem, — mit az efféle müveknél, hol a feldolgozandó 
készlet oly nagyszerű, tennünk sok tekintotben az anyag 
gazdagsága sem enged. 

íme tehát a tárgysor : 
Zweiter Theil. Erster Abschnitt . Die Päpste im Zu-

stande der Unterthanerschaft. Von Papst Sylvester I. bis 
zum Regierungsantritte des Papstes Gregors I I . (314—715). 
Vom Regierungsantritte Papst Gregors II . bis zum Tode 
des Papstes Zacharias (715 — 752). — Zweiter Abschnitt. 
Vom Jahre 752 bis 754. i. e. bis zur Beendigung des ersten 
Feldzuges Pipins gegen den Longobardenkönig Aistulf, 
den Bedränger Roms und des hl. Stuhles. Vom Jahre 755 
bis 768 i. e. vom zweiten Feldzuge Pipins gegen Aistulf bis 
zu Pipins Tod. — Dritter Abschnitt. Vom Regierungsan-
tritte Karls bis zum Tode des Papstes Hadrian I. (+ 795). 
Vom Regierug^antritte des Papstes Leo I I I . bis (exclusi ve)zum 
Weihnachtstage des Jahres 800. Die Erhebung Karls zur Kai-
serwürde (a. 800) und die Bedeutung dieser Würde 119— 
170 lapokon. Végül 170—174 lapokon mindent jámbor 
Lajos király okmányának kivonata rekeszt be, a hol a ró-
mai szentszék ősi idők megszontelte jogai épen ugy, mint 
Pipin és N.-Károlytól kapta ajándékok, melyeket az ujabb-
kori pogány bölcsészet mesterének és a világ némely botor, 
elcsábított urainak dühe oly sokszor tépni, szaggatni törek-
szik, megerősítvék. 

Zárszavunk : 
Az időszerű és legtöbb hitelt érdemlő könyvnek tar-

talma feletti rövid áttekintés is mutatja, az igazság- és 
igazságosságnak mily tiszta világa, mily drága kincse van 
abban letéve. Állítni merjük, hogy belőle a felhozott kitűnő 
elmék és legszebb tehetségek felvilágosító nyilatkozata nyo-
mán minden a pápa világi fejedelemségét érdeklő kérdésre 
könnyen adhatni és pedig olyan feleleteket, melyeknek 
mindegyikbe megett van bizonyitó ok és ugyan elegendő 
arra, hogy egy-egy gondolkodó, őszinte elmét meggyőzhes-
sen. Mire nézve a kitűnő munkát, mely oly csekély terjede-
lem mellett annyi igazságot foglal össze bámulatos világos-
sággal, elfogulatlanul és ugyanannyi értelemmel, mint lelke-
sedéssel, mindazoknak bizvást ajánlhatni véljük, kiknek a 
kath. egyház s általa a kereszténységnek, mely a jelen szá-
zad ujnemü, minden hajdani legvérengzőbb kegyetlenkedés-
nél borzasztóbb üldözései között van, — ügye nemcsak, de 
az egyének, családok, társadalmak, államok, szóval az em-
beriség igazai, miután a veszély, mely a papságot, a keresz-
ténységet fenyegeti, az erkölcsi, állami és társadalmi rendet 
egyenlően fenyegeti (a netán bekövetkezendő explosiotól 
elébb-utóbb a trónok, a modern társadalmak egyike sem 
maradhatván egészen érintetlenül) szivükön feküsznck ; 
mindazoknak, kik a tág engedmények tarthatatlanságát, 
melyekben az úgynevezett korszellem azokat akar ja része-
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síteni, kik a „liberalismus," „szabadegyház" jelszavakon sok 
elmét erkölcsileg megmételyezve, folytatnak cserekereske-
dést olcsó népszerűségért, belátni nyitott szemmel s elég 
elfogulatlansággal birnak s átalán azoknak, kik az igazság, 
méltányosság örök elveinek szempontjára állani tudnak is, 
akarnak is. 

Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
Ff 

— 0 felsége apostoli királyunk folyó hó 25-én legma-
gasb látogatásával szerencséltette fővárosunkat. 

— K o v á c s Zsigmond pécsi püspök ő méltóságának 
ünnepélyes installatiója folyó hó 25-én ment végbe nagy 
ünnepélyességgel. 

— A szűz Máriáról czimzett Szent-Ferencz-rend tar-
tományában rendtartományi főnöknek Czwickl Chrysostom, 
rendtartományi őrnek Piry Cz i r jék , definitoroknak Tóth 
Ezechiel, Will Henrik. Kuzsilek Barnabás és Görög Kázmér, 
t i tkárnak Komjánszki Kilián választattak. 

— A tiszántúli helvéthitvallású egyházkerületnek 
Debreczenben tartott közgyűlése a népnevelési törvénynek 
az országgyűlés áitali megváltoztatását vár ja , mert autonó-
miájára sérelmesnek tekinti. 

— Az „Arany Trombita" szerkesztője a munkások 
gyűlése elé egy programmot terjesztett, melynek hatodik 
pontja a Sz. E. szerint ez : a papirend eltörlése, jószá-
gainak elkobzása iskolai czélokra. — Más czélokra nem ? ! 

— Schwarzenberg prágai bibornok-érsek f. hó 18-án 
ünnepélyes körmenetet vezetett sz. Cyrill és Methód szláv 
apostolok tiszteletére morvaországi Velehradba. A zarán-
dokok száma többre ment 250 egyénnél, köztük berezegek, 
grófok, bárók s vagy 60 pap. 

— Ubryk Borbálára vonatkozólag az ,Augb. Pztg. ' 
i r j a : Az eddigi hivatalos vizsgálatból kitűnt, 1) hogy az 
őrült apácza nem befalazott nedves börtönben volt, hanem 
saját czellájában szorgosan ápoltatott ; 2) hogy állapotáról 
s helyzetéről mind az orvosnak, mind az őrült családjának 
tudomása volt s kiméletből tartatott a zárdában a helyett, 
hogy őrültek házába küldötték volna ; 3) hogy a beteg 
állapota az idő óta nemcsak nem javult, hanem roszabbodott, 
örjöngési rohamai hevesebbek s őt a zárdának visszaadják 
további ápolás véget. Ugyanezt bizonyítja egy krakói pap 
in fide sacerdotali levelében, melyet a L'Univers kiadott s 
mely a szentatyának is megküldetett. — O tempóra, o 
mores ! 

— Bécsújhely is tartott népgyűlést s ott is concorda-
tum meg zárdaeltörlés volt a mot-d'ordre. — Mennyire bol-
dog ez az Ausztria, hogy ugy gyűléseznek a katholicismus 
ellen. Nem kivánjuk, hogy ra j tunk kapjon vérszemet a tö-
meg; de könnyebb ezt felizgatni, mint megfékezni. 

— A regeusburgi gymnasium igazgatója, Reger J . B. 
ellen hivatalos vizsgálat rendeltetett azért, mert elnézte, 
hogy a tanulók közt Mária-társulat szerveztetett. — Eszünk-
be jut az Üdvözitő mondata : eljő az idő, melyben azok, 
k ik titeket megölnek, Istennek vélnek szolgálatot tenni. 
Borzasztó dolog ! Hogy is merte az igazgató elnézni, hogy 
a tanulóság jó erkölcsre s szorgalmas tanulás által kiképez-
tetésre törekszik ? ! 

— A bajor királyi udv. műkereskedő Manz Hermann 
üzlethelyisége mellett egy termet nyitott , melyben szándéka 
a keresztény művészet minden ágából kiállítást nyitni. Ki-
tűnő művészek, minők Hiltensberger, F r a n k , Baumeister, 
Rüber, Zink, He*s stb. közreműködésüket megigérték s a 
kiállítást már a jövő héten megnyit ják. 

— A szabadkőművesek felhasználják az alkalmat, ahol 
csak lehet, hogy a törvényes rend ellen izgassanak. Az ír 
protestáns államegyházat megszüntető bili elfogadása után 
az orangisták Birkenheadben meetinget tar tot tak, mely 
alkalommal egy szabadkőműves a királyi esküt felolvasta s 
figyelmeztette a gyülekezetet, mily gyalázatosan szegetett 
meg ez eskü. Az ő kötelességük, t. i. a szabadkőműveseké, 
a királyné iránt ezen esküszegés után megszűnt, mondá a 
páholytestvér. A nagymester szinte tar tot t egy dörgő be-
szédet, melyben többek közt mondá : miután a királyné 
annyira megfeledkezett magáról s a bilit a walesi herczeg-
gel együtt aláirta, az én alattvalói hűségem végét érte. — 
Ez a példabeszéddé vált tisztelete az angolnak a törvény 
iránt ? 

— Egy gyalázatos tény jutott e napokban Párisban 
napfényre. Rouy Harsilie énekesnő, ki tizenöt évig mint 
őrült fogva tartatott s egyik tébolydából a másikba hurczol-
tatott, az orleánsi püspök közbevetésére, ki ez aljas tettről 
egy pap által értesíttetett, most kiszabadult. Kis ápolás után 
testi egészsége annyira helyre állt, hogy a javára rendezett 
concertben már fel is lépett. A bizonyítványt, melynek 
alapján elfogatott s mint elmebeteg elzáratott, noha legkisebb 
jelét sem adta az őrültségnek, két orvos állította ki. Kinek 
parancsára ? nem tudatik. — Mit mondanak ehez a liberális 
lapok ? Hallgatnak, mert hisz itt nem zárdáról van szó s 
nem lehet az egyházat bántalmazni ! 

— Az orosz „Golos" julius 15/27-ről következő csá-
szári ukázt közöl : „Tekintetbe véve, hogy a minski római 
katholikus egyházmegyének megszüntetése hasznosnak lát-
szik, Woitkewitz püspököt kegyelmünk kijelentése mellett 
püspöki ténykedései végzésétől felmentjük s megparancsol-
juk, hogy az egyházmegyéjéhez tartozó templomok ezután 
a wilnai egyházmegyéhez csatoltassanak." — A Szibériába 
való deportálás helyett, úgy látszik, a kegyelomteljes hiva-
taltóli felmentés alkalmaztatik. S így a czár már nemcsak 
a szakadárok felett bitorol egyházjogi főhatóságot, hanem 
a katholikusok felett is. Quousque tandem ? 

A S z e n t -L á s z 1 ó -1 á r s u 1 a t t. cz. t a g j a i h o z ! 

Az első es. k. szab. gőzhajótársaság, a déli, délkeleti, 
bécs-ujszőnyi és tiszai vaspálya-társaságok igazgatóságai a 
Szent-László-társulat tagjainak, kik a f. é. September 14. és 
15-én Pécsett tartandó társulati közgyűlésben résztvesznek, 
az oda és visszautazásra, 1869. September 8-tól bezárólag 
ugyanazon hó 25-ikéig terjedő érvénynyel, az illető vasúti 
és gőzhajózási vonatokon 50% személydíjleszállítást enge-
délyezett. Miről a társulat t. cz. tagjai, kik ezen kedvez-
ményt igénybe venni óhajt ják, azon hozzáadással értesít-
tetnek, hogy az erre feljogosító i g a z o l v á n y kiszolgálta-
tása iránt a társulat t i tkári hivatalához (Pest, Lipót utcza 
11. szám I. emelet) fordulni szíveskedjenek. Kelt Pesten 
1869. aug. 20. 

A társulati titkári hivatal 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KELIGIO. 
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gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 1-én. 18» II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : „Hiszem a testnek feltámadását." — 
Sacra Poenitentiaria. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

„Hiszem a testnek feltámadását.4' 
„A z t már mégsem hiszem !" mondá nemrég 

beszédk'özben egy úri egyén gúnymosolylyal ajkain. 
„Ugyan miért ?" kérdém őt szánakozó hangon. „Csak 
azért", — lőn a válasz — „mert a test oly hitvány 
valami s feloszlása is oly szembeszökő, hogy annak 
feltámadása szóba sem jöhet !" 

Ami a lehetőséget illeti, mondám neki, íme az 
egész természet a folytonos feltámadásnak képét 
nyújtja előnkbe! „Video", — úgymond Minutius 
Felix — „quomodo in solatium nostri resurrectionem 
futuram omnis natura mediteiur : sol demergitur et 
nascitur; astra labuntur et redeunt; flores occidunt 
et reviviscunt; post senium arbusta frondescunt; 
semina nonnisi corrupta reviviscunt." Épen így 
beszél Tertullian, mondván : „Omnia pereundo ser-
vantur, omnia de interitu reformantur.2) Omnia in 
statum redeunt, cum abseesserint ; omnia incipiunt, 
cum desierint ; ideo finiuntur, ut fiant. Nihil deperit, 
nisi in salutem ; totus ergo hic ordo revolubilis rerum 
testatio est resurrectionis mortuorum. Praemisit tibi 
natura magistram." 3) Ily hangosan beszélvén a 
természet,méltán kérdiaranysz. sz. János is: „Quam 
igitur habebunt excusationem, qui resurrectionem 
non credunt, cum in seminibus et in plantis quotidie 
hoc videamus, ac etiam in nostro genere ? Primum 
enim corrumpi semen oportet, inde fieri genera-
tionem." 4) Ezt mind említém előtte; felhoztam a 
pillangót is ; hivatkoztam az Isten mindenhatóságára 
is; de ö csak megmaradt a magáénál s a testnek 
feltámadását egyre kétségbe vonta. 

„A test sokkal hitványabb valami, semhogy az 
Ur Isten feltámasztásra méltathatná azt !" 

') In Octavio, cap. XVI. 
2) Apol. n. 48. 
3) De resurr. cam. n, 12. 
4) Hom. 65. in Joan. 

Ugyan nézzünk szemébe ezen ellenvetésnek. 
Az ellen semmi kifogásunk, hogy az emberi 

test hitványnak mondatik ; hisz irva vagyon : „por 
vagy és porrá leszesz." De méltán kérdezhetjük : 
hogy minden hitványsága mellett is nem érdemli-e 
meg az emberi test a feltámasztatást ? „Vagy hogy 
szabatosabban kifejezzük magunkat : épen nincs-e 
az emberi testben semmi olyas, mi azUr Istent arra 
indíthatná, hogy az utolsó napon feltámaszsza azt? 

Szerintünk az emberi,test csakugyan megér-
demli, hogy egykor feltámasztassák. 

Először azon szoros kapocs miatt, mely közte s 
a vele egyesült lélek közt létezik. Vagy hát mit 
tanít a tapasztalati lélektan a test és lélek közti 
kölcsönös viszonyról? Valljon mit akarunk mon-
dani, midőn ezen immár szójárassá vált kifejezést 
használjuk : „Helyén van feje, helyén van szive" ? 
Nemde azt, hogy a lelki tehetségek és a fej meg szív 
s átalában az egész test idegei, izmai, minden szervei 
kölcsönösen hatnak egy másra ? Gyengélkedik a test? 
A lélek is elveszti ruganyosságát. Nagy, rendkívüli 
öröm villanyozza át a lelket ? A beteg test is felépül. 
— Épen a test és lélek közti benső viszony egyik 
oka a spiritualismusnak is egyrészről és a materia-
lismusnak másrészről. Mert t. i. amannak védői 
kelletén túl terjesztvén a léleknek határait, magát a 
testet is szellemnek veszik; emennek hivei pedig 
kelletén túl becsülvén a testet, megsemmisítik a 
szellemet. Mintha bizony az anyag és szellem, — a 
test és lélek — egyesülve is nem lehetne annak ha-
talmából, ki mindenható ereje által ezt is, amazt is 
létrehozta ! 

Semmi sem bizonyosabb, — erre öntudatunk a 
leghivebb tanú, •— mint hogy testünk és lelkünk a 
nélkül, hogy azonosoknak kellene azokat állítanunk, 
a legbensőbb viszonyban vannak egymással. E vi-
szonyból azonban önkényt következik, hogy vala-
mint a fényes test kölcsönös érintkezés közben meg-
világítja a homályosat ; ép úgy a lélek is, mint ne-
mesebb rész, valami előnyben részesíti a vele szo-
rosan egyesült testet. Csakis így magyarázható a 
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keresztény bölcsészeknek amaz állítása, miszerint 
valamint a lélek Isten képmása, úgy testünk a lé-
leknek képe. Cornelius a Lapide ezen szavakat : 
„Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram" ; így értelmezi : „In corpore hominis pro-
prie non est imago Dei, sed tarnen in eo relucet 
quodammodo et resplendet : quia silicet corpus ho-
minis est i m a g o m e n t i s . " Egy más egyházi iró 
(Potho prumiens. in libro I. d e S t a t u dorn u s Dei) 
pedig így szól : „Exterior haec domus i m a g o e s t 
i n t e r i o r i s d o m u s ; interior vero domus imago 
est illius, quod in mente divina continetur. Ad men-
tem namque divinam facta est mens rationalis, quae 
est domus nostra interior, ad rationalem mentem 
facta est creatura visibilis." ') 

Mondjuk ki tehát : a lélek tiránti kiméletből, 
mintegy tiszteletből feltámasztja s ekként a halha-
tatlanság dicsőségében részesíti Isten a testet is. 

Felhozzunk-e még más érvet is ? Nekünk ugyan 
épenséggel nem is kell tudnunk, miért akarja Isten 
ezt vagy amazt, hacsak tudjuk, hogy akarja; de 
szabad lesz mégis második érvül a test feltámadását 
illetőleg maga ezen test rendeltetésére utalnunk, 
mely szinte követelni látszik, hogy a halandó halha-
tatlanná tétessék. 

Mi ugyanis rendeltetése a testnek ? Kétségkivül 
egyik legmagasztosabb rendeltetése volt az Isten Fia 
megtestesülésének lehetővé tétele ; de szintoly dicső 
rendeltetése ezen isteni véren úgy testre, mint lélekre 
nézve megváltott embernek, mint embernek fenma-
radása : ez pedig csak úgy lehető, ha nemcsak a lélek 
halhatatlan, hanem a test is feltámad ; mert nem a 
lélek, nem a test különvéve, vagy bármelyik egye-
dül, hanem a test és lélek egyesülten teszi az embert. 

Mondjuk ki hát újra : az ember iránti tekintet-
ből, mintegy tiszteletből feltámasztja s ekként a 
halhatatlanság dicsőségében részesíti Isten a testet is. 

Igen, a természet Ura egészen magához méltóan 
az egész anyagi természetet meg fogja újítani — 
vagyis abün előtti állapotba visszahelyezni, mintegy 
újjáteremteni, megdicsőiteni. 

Ez értelemben szól sz. Péter ap. mondván: „Uj 
egeket és ú j földet várunk." 2) Hasonlóképen szent 
Pál : „Nem minden test ugyanazon test; hanem más 
az embereké, más a barmoké, más a madaraké, más 
pedig a halaké. Es vannak égi testek és földi testek, 
de más az égiek, más pedig a földiek ékessége. Igy 
a halottak feltámadása is. Rothadásra vettetik el (a 

') Gratry, Phil, de la Connaissance de l'ame I. 66. 67, 1. 
*) II. lev. 

test), rothadatlanságra támad fel. Nemtelenségben 
vettetik el, dicsőségben támad fel, erőtlenségben vet-
tetik el, erőben támad fel ; állati test vettetik el, lelki 
test támad fel." *) Es újra ugyanő: „Mert a teremt-
ménynek várakozása az Isten fiainak kijelentését 
várja. Mivel minden teremtmény mulandósággal 
van alávetve, nem önként, hanem amiatt, ki őt re-
mény fejében alávetette; mert maga a teremtmény 
is fel fog szabadíttatni a romlás szolgaságából az 
Isten fiai dicsőségének szabadságára. Tudjuk ugyan-
is, hogy minden teremtmény fohászkodik és vajúdik 
mindeddigien." 2) 

Mit mondjunk még, ha fontolóra veszszük, hogy 
ezen „rothatag és nemtelen, ezen erőtlen és állati" 
testet sz. Pál apostol az Isten szent templomának 
nevezi! „Nem tudjátok-e, hogy az Isten temploma 
vagytok és az Isten lelke lakik bennetek ? Ha pedig 
valaki az Isten templomát megfertőzteti, elveszti az 
Isten ; mert az Isten temploma szent, mely ti vagy-
tok." 3) „Nem tudjátok-e, hogy a ti tagjaitok a Szent-
lélek temploma, ki bennetek vagyon ; kit az Istentől 
vettetek?" 4) 

Valóban megérdemli az emberi test, hogy 
Urunknak, Üdvözítőnknek önmagáról való nyilat-
kozatát alkalmazván reá, róla is elmondja egykoron 
az Isten Fia : „Bontsátok el e templomot, és én — 
felállítom azt." 5) 

Magasztos rendeltetése az emberi testnek ! 
„Állati test vettetik el, lelki test támad fel !" 

E magasztos rendeltetés megfontolása után ki-
nek nem jutna eszébe azon legszentebb kötelessé-
günk, mely szerint nemcsak lelkünk, hanem testünk 
szerint is tartozunk Istennek, a Teremtőnek szol-
gálni ? 

„Dicsőítsétek és hordozzátok Istent a ti teste-
tekben", hangoztatja ugyanazon ajak, mely Isten 
templomának nevezi az emberi testet.6) 

S ki tudja , valljon azok, kik B a s i l i d e s , 7 ) 
vagy hogy még élőbbről szóljunk, — a s z a d d u -
c e u s o k 8 ) példájára tagadják a feltámadást, nem 

i) Kor. I. lev. 15, 39 .40 .42 -44 . 
«) Róm. 8, 1 9 - 2 2 . 
' ) Kor. I. lev. 3, 16.17. 
*) U. o. 6, 19. 
s) Sz. János 2, 19.21. 
e) Kor. I. lev. 6, 20. 
7) Találóan mondja Stollberg (Gesch. d. R. I. Ch. VII. 497.1.) a 

gnosticusokról : „A gnosticus valódi centaurus volt, kinek emberi felső 
része a képzelt bölcseség ábrándjai közt veszett el, míg ellenben alsó 
része zabolátlanul engedte át magát minden kivánságainak." 

«) Sz. Máté 22, 23. 
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azért cselekszik-e ezt, hogy felmentsék magukat 
azon kötelességektől, melyekkel testükre nézve is 
tartoznak a mindenség Urának? 

Szent Pál apostol, úgy látszik, fején találta a 
szeget, midőn a testi bűnök ellen akarván felszó-
lalni, a testnek méltóságát hozza előtérbe s az Isten 
templomának nevezi azt, a paráznaságot pedig egye-
nesen a test elleni bűnnek bélyegezte mondván : 
„Fussatok a paráznaságtól. Minden bűn, melyet az 
ember cselekszik, a testen kivül vagyon ; aki pedig 
paráználkodik, tulajdon teste ellen vétkezik." ') 

Nincs máskép. A test ellen is lehet vétkezni; 
tehát a testnek is lehet jutalomban vagy büntetés-
ben részesülni ; következésképen van feltámadás is ! 

„Hiszem a test feltámadását" ; mert úgy talá-
lom, hogy e test képesítve van Teremtője által e 
nagy méltóság elvitelésére. 

S a c r a P o e n i t c n t i a r i a . 

A r ó m a i S a c r a P o e n i t e n t i a r i a f e l e l e t e n é m e l y 
a j u b i l e u m b ú c s ú a l k a l m á b ó l t e t t k é r -

d é s e k r e . 

Quamvis amplissimae facultates per Litteras Aposto-
licas diei 11 április nuper elapsi a SS. D° Pio PP . IX con-
cessae adeo in se perspicuae sint ut nullum ambigendi locum 
relinquant ; attamen ob notissimas rerum perturbationes 
nonnulla, circa rectam praesertim illorum applicationem, 
exorta sunt dubia quae ab ordinariis locorum huic S. Poe-
nitentiariae solvenda proposita fuerunt. Cum vero difficile 
admodum ac prope impossibile foret singulorum postulatis 
satisfacere ; S. Poenitentiaria opportunum censuit huiusmodi 
praecipua dubia eorumque resolutiones in unum colligere 
et ad locorum ordinarios, benigne sie annuente eodem SS. 
D.°, transmittere, ut omnes in se tanti momenti concordi 
studio ac doctrina procedere possint ; deque iis sive per se 
sive per delectos ecclesiasticos viros, caute ac prudenter 
confessarios instruere valeant. Dubia autem ac resolutiones 
sunt quae sequuntur. 

1. Valljon az 1869-ik april 11-én kiadott apostoli le-
vélben foglalt felhatalmazásnál fogva feloldozhatják-e az 
ordinariatusok által approbált gyóntatóatyák azokat, kik a 
szentszék birtokát megrohanták, abban lázadást támasz-
tottak, ezeknek küldőit, pártolóit, részeseit s azokat, kik 
igazságtalan törvényeket hoztak vagy azok végrehajtására 
kezet nyújtot tak ? (Olaszból fordítva.) 

R. Affirmative, dummodo poenitentes exhibeant verae 
resipiscentiae signa,scandalum reparaverint,autsaltem parati 
sint,reparare quam primum, meliori modo quo poterunt,atque 
obedientiam S. Sedi, eiusque mandatis desuper ferendis 
sincere promiserint. Verum publici officiales, quorum offi-
cium actibus a S. Sede reprobatis importáré, seu legibus 
divinis et ecclesiasticis adversari videatur, non absolvantur, 

s) Kor. I. lev. 6, 18. 

nisi prius dimisso officio et quatenus illud dimittere nequeant} 

ipsi officiales consulant loci ordinarium, qui decernat et pro-
videat iuxta Litteras S. Poenitentiar iae die 25 iulii 1867, 
quibus quidem litteris omnino standum est. 

2. Valljon feloldozhatók-e s miként azon papok, kik 
a szentszék világi birtoka elleni iratokat fogalmazták vagy 
aláírták ? 

R. Affirmative, facta prius ac sufficienter publicata 
retractatione iuxta Litteras S. Poenitentiariae die 28 maii 
1863. 

3. Valljon feloldozhatók-e azok, kik az egyházi sze-
mélyeknek, helyeknek vagy mentességét vagy a clausurát 
megsértették ? 

R. Affirmative, satisfacta parte laesa, ac reparata, me-
liori modo quo potest, iniuria Ecclesiae facta. 

4. Valljon s miként oldozhatók fel azok, kik a kor-
mány által lefoglalt egyházi ingatlan birtokokat megvették 
s azokat birják ? 

R. Poenitentes, qui detinent huiusmodi bona non esse 
absolvendos nisi prius loci ordinario, aut aliis viris ecclesi-
asticis, ab ipso ordinario pro sua prudentia per dioece-
sim designandis, consignaverint syngrapham ab eis subseri-
ptam, seu coram testibus subsignatam, eidem ordinario quam 
primum trasmittendam caute in cancelleria dioecesana aut 
alibi custodiendam, qua sequentibus obbgationibus seu con-
ditionibus se suosque haeredes et successores subjicere 
declarent : 

1) Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque 
mandatis subinde parendi ; 

2) Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis 
gerendi ; 

3) Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa : 
4) Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis 

seu locis piis, ad quae de iure pertinent ; 
5) Monendi haeredes et successores per syngrapham 

subscriptam de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad 
quid teneantur. 

5) Valljon feloldhatók-e azok s mily feltételek alatt, 
k ik ingatlan egyházi birtokokat szereztek, azokat azután 
másoknak eladták s azok, kik ugyanazon birtokra vonatkozó 
szerződéskötéseknél közreműködtek ? 

R. Affirmative, deposito lucro exinde iniuste recepto 
in manibus ordinarii, ad effectum illud conservandi favore 
locorum piorum, quae damna passa sunt, reparato scandalo, 
monitis novis emptoribus, aliisque complicibus, ut propriae 
consulant conscientiae, et imposita singulis obligatione standi 
mandatis S. Sedis desuper ferendis. 

6) Valljon s mily feltételek alatt oldozhatók fel azok, 
kik ingó egyházi birtokokat vettek? 

R. Affirmative, imposita illis aliqua elemosyna favore 
locorum piorum ad quae dicta bona pertinebant, quatenus 
emerint pretio, quod iudicio ordinarii seu confessarii fuerit 
iusto. At si agatur de rebus quae non sint usu consumpti-
biles, seu quae servando servari possint, aut de supellectili-
bus et vasis sacris, imponatur poenitentibus obligatio quam-
primum recurrendi ad loci ordinarium ad hoc ut super iisdem 
bonis provideat iuxta indultum ipsi ordinario iam a S. Poe-
nitentiaria concessum. 

18 * 
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7) Valljon feloldozhatók-e s miként azok, k ik a 
kormány által lefoglalt birtokokat haszonbérbe vet ték? 

R. Affirmative, imposita poenitentibus obligatione 
quamprimum recurrendi ad loci ordinarium ad hoc, ut 
super bonis conductis provideat iuxta indultum. iam, pariter 
ipsi ordinario a S. Poenitentiaria concessum. 

8) Valljon s miként oldozhatók fel azok, kik a kormány-
tól egyházi birtokokat örökös hűbérbe vették ? 

R. Huiusmodi poenitentes non esse absolvendis nisi 
prius ordinario loci, seu aliis viris ecclesiasticis, ut supra in 
dubio 4. ab ordinario designandis syngrapham consignave-
verint, qua declarent se suosque haeredes et successores 
subiicere sequentibus obligationibus et conditionibus : 

1) Conservandi eadem bona, et rem utilem in eis 
gerendi. 

2) Non utendi quocumque privilegio, et lege sive lata 
sive ferenda quoad canonis affrancationem. 

3) Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae eiusque 
mandatis subinde ferendis, quoad eorumdem bonorum re-
stitutionem. 

4) Adimplendi pia onera, quae iisdem bonis sint adne-
xa, quatenus aliunde non adimpleantur. 

5) Bolvendi interim annuum canonem, illumque augen-
di ad tramites iustitiae, et iuxta aestimationem peritorum 
timoratae conscientiae si nimis tenuis in stipulatione contra-
ctus fuerit impositus. 

6) Monendi haeredes et successores de huiusmodi 
obligationibus per syngrapham ut et ipsi sciant ad quid 
toneantur. 

9) Valljon s miként oldozhatók fel azok, kik nemcsak 
örökös hűbérbe vettek a kormánytól egyházi birtokokat, 
hanem azokat már ki is váltották ? 

R. Huiusmodi poenitentibus providendumjprouti in re-
sponso superiori ad dubium sub n. 4. 

10) Valljon s miként oldozhatók fel azok, kik a termé-
szeténél fogva megváltható egyházi adókat s jogokat meg-
váltották ? 

R. Affirmative, dummodo prius in manibus ordinarii 
erogent quidquid minus de capitali summa Gubernio per-
solverint, ad effectum illud conservandi favore locorum 
piorum, ad quem census seu iura redempta pertinebant. 

11) Valljon s mikép lehet feloldozni azokat, kik termé-
szetüknél fogva megválthatlan egyházi adókat, jogokat, kö-
telezettségeket megváltották ? 

R. Posse absolvi dummodo prius, prout in responso 
ad dubium sub n. 4. syngrapham consignaverint, qua 
declarent se, suosque sucessores subiicere sequentibus obli-
gationibus : 

1. Retinendi fundos sic invalide affrancatos ad nutum 
Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi. 

2. Conservandi eosdem fundos, et rem utilem in eis 
gerendi. 

3. Servandi indemnia quocumque tempore loca pia, 
super intégra perceptione canonis, livelli, ac praestationis 
ac super quibusvis aliis iuribus quae ad ipsa loca pia exinde 
spectabant; nec non adimplendi prout de iure pia onera 
fundis adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur. 

4. Monendi haeredes et sucessores per syngrapham 

subscriptam, de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant 
ad quid teneantur. 

12) Valljon lehet-e a jubileum alatt feloldozni a bűnbánó 
eretnekeket is ? 

R. Affirmative, abiuratis prius, et retractatis erroribus 
prout de iure. 

13) Ha valaki a jubileum alkalmával feloldozást 
nyert az egyházi censuráktól s fentartott esetektől s ismét 
beleesik ily censurákba s fentartott esetekbe, valljon másod-
szor nyerhet-e feloldozást, ha a kiszabott feltételeknek ismét 
eleget tesz ? 

R. Negative. 
14) Ha valaki a jubileumi teljes búcsút már elnyerte, 

valljon elnyerheti-e ismét ugyanazt, ha a feltételeket tel-
jesíti ? 

R. Affirmative. 
15) Valljon a gyóntatók élhetnek-e rendkivüli hatal-

mukkal a feloldozásnál akkor, ha valaki akar ugyan felol-
doztatni s felmentetni, de nincs hatalmában a teljes búcsú 
elnyerésére rendelt feltételeknek eleget tenni ? 

R. Negative. 
Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 1 iunii 1869. 

A n t o n i u s M a r i a C a r d . P a n e b i a n c o , 
poenitentiarius maior. 

L. C a n . P e i r a n o S. P., 
secret arius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PÉCS, aug. 26-án. Ki az elhunyt, áldott emlékű fő-

pásztor helyébe Isten nevében mint utód jött, m á r á l d v a 
van. PécB városa, mely csak nemrég elkeseredett párttusá-
nak volt szinhelye, tegnap az egybeolvadás, engesztelékeny-
ség, kivételnélküli öröm elragadó látványát nyújtotta az u j 
főpásztor, K o v á c s Zsigmond ő mlga ünnepélyes beigtatá-
sának valóban solemnis napján. A szelid Krisztusreligionak 
nyájas nemtőjekint jelent meg ő mlga a még mindig háborgó 
kedélyhullámok közt, és mintegy elbűvölten simultak el a 
habfodrozatok, melyek véglezajlásukban azon örvendeztető 
reménynek csillogtatták zálogát, hogy a „fortis" és „suavis" 
kéz, mely a kormánypálcza megragadásának első mozzana-
takor is á 1 d á s b a n nyilatkozott, a béke olajágát ujolag 
boldogító zöldelésre fogja ébreszthetni a keblekben, melyeket 
első tekintetre és tekintettel megnyerve, kellemesen, mert 
kisugárzó szeretet által lebilincselt. A diadalnak, melyet a 
m. főpásztor, mint püspök, consecratioja alkalmával Esz-
tergomban kivívot t , fénycsomója a szellemi tropheumok 
egész kíséretével a beigtatás alkalmával ragyogott fel, mint-
ha első, legsikeresbnek ohajtott ömlését akar ta volna tanú-
sítani mindazon malasztoknak, melyeket a felkenetés követ-
keztében Isten kezéből fogadott az apostoli utódok közti 
jeleseknek ezen egyike, kinek hódításáról a világiak által 
kezelt „Pécsi lapok" is ekképen nyilatkoznak : „ 0 méltó-
ságának fellépése olyan, hogy minden szivet megnyert, s 
első látásra mindenkiben azon meggyőződést kelté, miként 
benne oly egyházfőt nyertünk, ki vallási úgy mint polgári 
hivatásának nemcsak megfelelni akar , de megfelelni képes 
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is leend." A beigtatási ünnepnapot a küldöttségek tisztelgése 
előzte meg; sugárzó arczczal távozott azok mindegyike a 
főpap színe elől ; mert „ő mlgának az üdvözlő beszédekre 
adott válaszai átalában köztetszésben részesültek. Mind-
egyikből nem az alkalomszerű felületesség, hanem a gon-
dolkozó s tudományosan kimivelt ész correct magyarsággal 
kifejezett gyújtó szikrái csillogtak." E szikrákat tűzfény 
követé a[ polgárság által rendezett fáklyamenetkor, melynek 
lobogó lángjai vajha mindenkorra kiolthatlan jellemzői 
legyenek a megkedvelt főpásztor s azon szent hit iránti he-
vületnek, mely benne tüzbuzgalmu, lángszeretetü hirdetőt 
és védőt nyert. — A beigtatás napjának felvirradtát liarang-
zúgás és üdvlövések hirdeték, a székesegyház környezete 
zöld galyakkal diszíttetett, hogy jó reménynyel szivünkben 
a remény színe közt vezethetnők a főpásztort az ünnepé-
lyesség szerencsés helyére — a székesegyházba. A megyei 
papságnak megjelent túlnyomó többsége karinget öltve 
%8-kor indult a kert té varázsolt, elmés s gyengédkegyeletü 
feliratokkal díszlő püspöki lakba, s örvendező lélekkel ve-
zette főpásztorát, a tyját a fényárral elömlesztett jegyeshez, 
az egyházba, melylyel szent frigyre vala kelendő. A meg-
számíthatlan sokaság szemei a főpapra irányultak minden-
felől és mosolygásuk által tolmácsolták a kellemes érzetet, 
mely látására a szivekben fakadt. Az okmányok felolvasása 
után a meggyőződéstől áthatott, és szavai teljesülésének sike-
rét óhajtó hangon intézé a papsághoz atyai, kenetességben, 
eszmegazdagság- és tiszta szép nyelvezetben egyaránt ki-
tűnő szózatát, melyben leróván a püspökelődjének emléke 
iránti tiszteletadót átalában az Isten igéjének magasztossá-
gáról s hirdetésének innen, de napjaink körülményei által 
is különösen sürgetett szükségességéről, a béke és szeretet 
szelleméről, a kor kívánalmainak egyházi szellembeni kellő 
mérlegeléséről stb, különösen pedig a különféle egyházi hiva-
tás és hivatal viselőinek teendőiről mesterileg alakított, kime-
rítő tömöttséggel, mely a mélyebben gondolkodók kiváló jel-
lege, szólt, hatott és győzött. Elhangozván szavai, S1 a b y 
Ferencz káptalani helynök ajkai nyiltak meg és lelkesült 
könnyűséggel ömlöttazokról ötnegyed óra hosszant ameglepő 
szépséggel szerkesztett beszédnek folyama, mely keresztül-
futva a pécsi főpásztorok sorozatán egész az imént el-
hunytig, ki iránt különös melegséggel tolmácsolta háláját 
és felemlíté, hogy biztos tudomás szerint 70 ezernél többet 
áldozott a szeretet és irgalom oltárán, azonkívül pedig ha-
gyatékának egy harmadát megyei czélokra hagyá és így 
végrendelete által is tanusítá a szeretetet, mely egyik kiváló 
tulajdona volt az öveit mindenkor szerető atyának, — remé-
nyét, szerencsekivánatait fejezé ki a megye nevében ő mlga 
irányában, és örömét tolmácsolá a valódilag ékesszólásu be-
szédben ily főpásztorrali megáldatásunk felett. Lelkünk 
lelkéből osztottuk a gyönyörködtetőleg disertus, talán a ter-
jedelemre nézve az időszerűséget mégis mellőző szónoknak 
szavait, melyeket csakhamar ujabb szellemi élvezet váltott 
fel, melyet ő mlgának a hivekhez tartott beszéde nyújtott s 
melyről szintén a „Pécsi lapok" mondják, hogy „remek és 
elragadó volt, mely minden hallgatóra a legmélyebb benyo-
mást tette. Hangja tiszta és erőteljes, szónoklati modora 
kellemes és megragadó. Érvelése, történjék a vallási elvek, 
a hazafiúi kötelesség vagy egyéb tételek alapulvételemellett, 

tiszta, erős, meggyőző." A szent mise után, melyet bucsu-
engedélyezés fejezett be , visszakísértük a már teljesen 
mienkké lett főpásztor-atyát az ekkép családivá vált lak-
jába, melynek küszöbét már mindenkor bizalommal lép-
hetjük á t ; és kis időt engedtünk, hogy a sok szellemi gyö-
nyör által támasztott érzelmek hullámverése lecsendesed-
hessék; mit ohajtott fokban nem érhettünk el, mert a400-ra 
menő vendégek ékes koszorújában csakhamar ismét meg-
eredtek a drágagyöngy gyanánt lepergő, üdvszavak, melyek 
püspök ő mlga által a pápá t , királyi családot, Majláth 
György ő exclját és az egész vendégfüzért éltető szerencse-
kivánatokul fenkelt eszmékkel lelkesítőleg mondattak. Ő 
mlgára áldomáspoharat M a j l á t h Gy. ő exclja emelt, mély 
meggyőződését fejezvén ki, hogy püspök ő mlga méltó utódja 
leend szilárdságra nézve Nesselrodnek, igazságosságra Ki-
rálynak, tudományszeretetre nézve Szepessynek, stb. ; — 
S z a b ó Imre szombathelyi püspök ő mlga költőileg fen-
séges hasonlatokban szólt a püspöki teendőkről; a zala-
egerszegi apát pedig a pásztor, legelő és legelés szépen ösz-
szeillesztett egymásravonatkozásából jósolta az ú j főpap 
működésének áldásait, sikerét ; a jelesb felköszöntések közé 
sorolandó még S u j á n s z k y Antal kanonok úré, miről 
neve eléggé kezeskedik. A számos latin és magyar költe-
ményeken kivül egy zenemű is osztatott szét. Este a város 
kivilágíttatott , melynek kiválóbb részleteit a káptalani 
helynöknél, a nőzárdán és lyceumon alkalmazott transpa-
rens-ek és feliratok képezték. — Igy folyt le a nap, mely ú j 
életet hozott a városba, alapos hitet ébresztett a jövőbe, 
kellemesen ringató reményt a szivekben, szeretetet, ragasz-
kodást mindkettőnek nyúj tásáér t a főpásztor iránt, ki, da-
czára az idők mostohaságának, fényes tehetségei, buzgalma 
és erényei által méltólag fog fűződni legnagyobb nevű előd-
jeihez, kiknek szelleme körüllengi őt, kik imáikkal gyámo-
lyítják, példájokkal követésökre vonják őt. Legyen a kegyes 
főpásztor mindegyik napja örömben, vigasz- és tiszteletben 
hasonló beigtatásának minden tekintetben fenséges napjá-
hoz, és ha lehet, melior revertatur semper ! 1—k. 

P E S T , aug. 27-dikén. A Pózenben megjelenő kitűnő 
lap, Dziennik poznanski, a krakói zárdaeset alkalmából 
következőleg ír : Mily felséges thema a katholicismus ellen-
ségeinek, mily kedvező alkalom, megindítani a római obscu-
rantismus ellen a keresztes háborút, mily tágas tér a felvi-
lágosult s érzékeny századnak mély humanitását kifejt-
hetni ! 

Mi méltányolni tud juk a részvétnek átalános nyilvá-
nulását, sőt mi csatlakozunk ezen részvétnyilvánuláshoz, 
szánakozáshoz ; szabadjon azonban ezen alkalommal fáj-
dalmas érzülettel kérdezni : mit ér oly nemes érzület, mely 
a szekrényeket és iskátulákat megkíméli, de egész orszá-
gokat, egész népeket semmibe se vesz ? Mit ér oly részvét, 
mely egyes, csekély esetre szorítkozik, mely könyeket hullat 
a mádiai házaspár, a kis Mortara, az abyssiniai foglyok 
vagy a krakói apácza felett s n e m t u d a z o n m a g a s -
s á g r a f e l e m e l k e d n i , m e 1 y r ő 1 a m e g i 11 e t ő d é s-
n e k v i l l á m a i t s z ó r n á a b a r b a r i s m u s a z o n 
b ű n ö s k i h á g á s a i r a , m e l y e k k e l e g y e g é s z 
n e m z e t , e g y e g é s z e g y h á z s u j t á t i k ; m i t é r 
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o l y r é s z v é t , m e l y e g y e g é s z n e m z e t j a j a i s 
f á j d a l o m k i á l t á s a i i r á n t s ü k e t n é m a é p e n a 
h u m a n i t á s a s p o l g á r o s o d á s a m i a t t a n n y i r a 
d i c s ő i t e t t t i z e n k i l e n c z e d i k s z á z a d n a k kö -
z e p e t t e ? ! 

Mily fájdalomkiáltás töltötte be az egész polgároso-
dott világ liberális lapjait, midőn a mádiai házaspár protes-
tantismusra térése miatt börtönbe vettetett! S hallatnak-e 
ugyanazon lapok csak egy árva ha ngot most, midőn Orosz-
ország kancsukával s szuronynyal egész néptömegeket ker-
get a szakadár templomokba s Szibériába való deportálta-
tással bünteti azokat, kik ezen erőszakoskodásnak ellenállani 
s szakadárság boldogító karjaiból menekülni megkisértik ? 

Mily általános indignátio kifejezése töltötte be az 
európai liberális sajtó hasábjait, midőn a kis Mortara meg-
kereszteltetve a keresztény hitbeni neveltetésre felvétetett ! 
S valljon volt-e ugyanezen liberális lapoknak csak egy árva 
szavuk is hallható, midőn Miklós czár kegyelmes rendelete 
következtében a rendőrség százanként fogdosta össze Var-
sónak utczáin a lengyel gyermekeket s vitte a szakadár 
iskolákba? — vagy váljon hallható-e most szavuk ezen 
liberális uraknak, midőn az orosz hatóságok parancsára 
Lithwániában a katholikusok gyermekei erőszakkal vitet-
nek a szakadár templomokba keresztelésre ? 

Alig merült fel a krakói zárdaeset s a liberális lapok 
majdnem elolvadtak a részvét könyei miat t ; mindenütt 
meghúzták a vészharangokat s protestáltak az emberi érzet 
nevében. Ez mind igen szép. De miért feledik el ezen lapok, 
hogy épen azon időben, melyben egy áldozat (?) sorsa felett 
szánakoznak, ezeren nyomorognak mélységes börtönökben 
azon kegyes czárnak parancsából, ki előtt Europa fejet haj t 
s kinek maguk ezen liberális lapok is tömjéneznek — s 
ezeren nyomorognak, sínlődnek büdös, nedves börtönökben 
oly tettekért, melyeket soba senki bűnnek el nem ismerhet ? 

Valóban gyönyörű egy részvét, mely a magányos 
krakói czella tekintetére könyárt hullat, de a nertschinszkyi 
bányákban örökös munkára kárhoztatott ezerek sorsát te-
kintetre se méltat ja ; — drágalátos részvét, mely a krakói 
czellát Dante poklából kikölcsönzött rémképekkel kifejtve 
tünteti elő s a szibériai bányák meg börtönök borzadalmai 
felett még vállat is alig vonít ; — valóban nem irigylendő 
humanitás, mely a wessolai apátnő ellen az emberiség, a 
polgárisodás nevében keresztes háborút indít, — a minden-
ható czár s annak bakói előtt térdet hajt ! 

Adjunk-e mi ehez valamit ? ! 
Sándor. 

PÁRIS. (A j o g t a n í t á s k a t h o l i k u s s z e m -
p o n t b ó l . ) Mindinkább érezhetővé válik azon szükség, 
hogy a tudomány összesen, valamint egyes ágaiban katho-
likus szempontból tárgyaltassék. Annál nagyobb örömmel 
fogadtuk azon hírt, hogy Párisban „Ecole Saint-Thomas-d' 
Aquin" czim alatt egy jogtudományi tanintézetnek katho-
likus alapon való szervezése közel kilátásban van, melyre 
nézve az „Univers" körülbelöl a következőket mondja : 

Az idők eléggé érettek már arra, hogy a tanitás egész 
terjedelmében s minden egyes fokozataiban szabad legyen. 
Egyike ez azon reformoknak, melyek, ha nem is logikai 

szükséggel, de legalább önkényt a modern jogeszméből foly-
nak. Az állam a vallás és h i t dolgában egyszerűen azt 
vallja, hogy semmit sem vall, ez az ő elve, ez egyike a leg-
divatosabb alkotmányos aphorismáknak. De ezzel egy álla-
milag hirdetett tanok és a tanításnak az állam általi minden 
versenyt kizáró egyedárusitása szembeszökő ellentétben áll. 
De bármily szembeszökő legyen is az, bizonyos pártok az 
okszerűtlensé ggel, sőt még a nyilt igazságtalansággal sem 
törődnek s bizony os gyáva kormányok azt hiszik, hogy 
épen ezen pártok azok, melyeket kimélniök kell. A szabad 
tanításnak ellenségei elkeseredetten harczolnak a katholi-
kusok ellen , kik a modern eszmék fonalán e szabadságot 
követelik s ámbár előreláthatólag nem sokára minden fegy-
verükből ki fognak fogyni ; mégs em valószínűtlen, hogy a 
közel jövőben egy utolsó végkisérletet teendenek a végből, 
hogy az istentelen felforgató tanoknak hirdetésére nekik 
biztosíttassák a szabadság, a katholikusoktól pedig a legki-
sebb véleménynyilvánítás is megvonassák s mindezt a „mo-
dern eszmék" örve alatt ; igy tetézik az erőszakot még aljas 
gúnynyal is. 

Ezen várakozással szemben nem illenék-e, hogy mi 
katholikusok is tegyünk valamit, hogy a katholikus tanmód 
a felsőbb tanításnak egynémelyik ágában meghonosíttassék ? 
Minden bizonynyal. Büszke mozdulatlanság és mogorva 
visszavonulás nem férnek össze a katholicismus szellemével 
„tenni a mennyit lehet," ez ama szerény jelszó, mely az 
erőseket és a ki tar tókat vezérli. T e n n i a m e n n y i t le-
h e t , ez a mi kötelességünk, ezt hangoztatva induljunk 
útnak s biztosak lehetünk, hogy messzire fogunk haladni ; 
csak szünet nélkül követeljük a tanitás szabadságát, mint 
a családapák velükszületett és elévülhetlen jogát s mindig 
a mennyire csak lehet követeljük magunk számára is és 
fordítsuk hasznunkra azon szabadságokat, melyek bizonyos 
oldalról oly hangosan hirdettetnek ug yan, de mindig azon 
utógondolattal, hogy nekünk, katholikusoknak mentül ke-
vesebbet jut tassanak belőlük. 

A már fenemiitett aquinói sz. Tamásról elnevezett 
jogtudományi tanintézet feladatul tűzte ki magának: nö-
vendékeiben a katholikus jognézetet feléleszteni és ápolni, 
mi bizonyos rendszeres repetitiók által történik, minthogy 
a növendékek az intézetbe való belépésük által nem szűnnek 
meg egyetemi hallgatók lenni és az előadásokra járni . 

Az intézetnek czélja nem az, hogy az egyetemi taná-
rok előadásait talán megbírálja s ez által a taní tványokban 
holmi bizalmatlanságot keltsen ; az intézeti repetitiók ellen-
kezőleg csak kisérni fogják az egyetemi előadásokat, hogy 
aszerint, a mint itt-ott alkalom kinálkozik, megmutassák, 
miként kelljen az egyes tételeket katholikus szempontból 
felfogni és magyarázni, mely nemét a repetitionak maga 
az egyetemi előadásnak módja és rendszere is lehetővé teszi, 
anélkül, hogy ez által a tanoncz szivében és elméjében a 
tévely magva elhintetnék, avagy hogy azon elvek és eszmék, 
melyek a repetitio alkalmával megpendíttetnek, az egye-
temi tanárnak tekintélyét bármely oldalról is aláásnák. 

A jogtanitás, módját és rendszerét tekintve, nem más, 
mint a létező törvénykönyveknek, alapos és tudományos 
magyarázata, mely egyes analyticus eltérés ek és történelmi 
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jegyzetek által támogattatik, illetőleg megbővíttetik.*) Ezen 
magyarázat alakilag és anyagilag igen terjedelmes lehet, 
azon egy megszoritással, hogy bölcseletileg véve, nem igen 
rendszeres s hogy e mellett az egyes eseteket nem mindig 
méltatja kellő figj elemre. 

A facultás több igen kitűnő tanára személyesen a 
katholikus hitet vallja s ezt nem is t i tkolja; ellenkezőleg az 
egyetemi tanításnak szelleme sem nem katholikus, sem nem 
anti-katholikus (értve a jogi kart) , hanem a facultás erre 
nézve úgyszólván neutrális téren áll, egyik nézet iránt sem 
mutatva különös rokon- vagy ellenszenvet. 

Maga a jog js, a mint ez jelenleg divó törvénykönyve-
inkben foglaltatik olyan, melyet J szorosan véve, elő lehet 
adni a nélkül, hogy a tanár egyik vagy másik hitnézet hi-
vének vallaná magát. Mindamellett igen hasznos és előnyös 
lenne, ha a jogtudományi készülést is a katholicismus szel-
leme lengené á t , mi annál könnyebben történhetnék, minél 
több megállapodási ponttal találkozunk magának a jogtu-
dományi rendszernek belsejében is, melyek az ismétlőnek 
mindannyi alkalomul szolgálhatnak egyes czélszerüleg be-
illesztett észrevételek által kellő fényt deriteni oly kérdé-
sekbe, melyek jól és helyesen csak katholikus szempontból 
oldhatók meg. Ilyen például a bünfenyitő jogban az, van-e 
a társadalomnak joga büntetni vagy sem, miben áll büntető, 
miben javitó szelleme a büntetésnek, melyik büntetési eljá-
rás a legczélszerübb ? stb. 

A magánjog körében ott van az elválás kérdése. Az 
elválás tettleg el van törülve, de egy csoport élhetetlen s 
utopia-hajhász nem szűnik meg, visszakövetelni azt. Ott 
van továbbá a polgári házasság ; mindkettő oly kérdés, 
melyre nézve a katholikus embernek alaposan tájékozott-
nak kell lennie. 

Továbbá a törvényhozás egyes részei közt feltűnő 
ellenmondásokat látunk, melyeket okadatolni kell s mily 
beható észrevételekre szolgáltathatnak alkalmat épen ezen 
ellenmondások, íme itt egy példa : ha a közönséges adós 
nem ^tud fizetni, törvényünk csak egyetlen egy eljárást 
ismer, birtokának lefoglalását és elárverezését ; hasonló eset-
ben a kereskedelmi törvénykezés sokkal engedékenyebb, s 
nem oly könnyen teszi tönkre az adóst. A bukás, ha nem 
történt csalással, többnyire kiegyezkedéssel végződik, mely 
után a bukott ismét üzletének élére áll, ezt folytatja s ez 
által szabad kezet nyer hitelezőit lassankint kielégíteni, 
saját maga számára pedig ujolag megküzdeni a szerencsé-
vel. Honnan származhatik tehát ezen feltűnő különbség 
amaz első és eme második eljárás köz t? A felelet erre igen 
egyszerű s mindamellett olyan, moly eddig tudtunkra még 
senkinek sem jutott eszébe : polgári törvénykönyvünk a 
római jogon alapszik, ez pedig az adós irányában, mint tud-
juk , irgalmat nem ismert; kereskedelmi törvénykezésünk 
pedig csak a középkorban keletkezett, mikor Europa már 
katholikus volt, ez ezért is sokkal emberségesebb mint 
amaz, mely pogány eredetének jellegét még mindig magán 
hordja. 

Nem terjeszkedhetünk tovább. Elég legyen ennyi an-

*) Tekintetbe veendő, hogy az „Univers1- irója a párisi egyetemet 
tartja szem előtt. Szerk. 

nak kimutatására, mily gyakran lehet, még a száraz jog-
tudományi tanítás közben is valódi katholikus eszméket 
terjeszteni ; hogy ilyszerü észrevételek által mennyive 1 
tágul a tanulónak szellemi látköre s mennyire képesek azok 
bizonyos divatos előitélek eloszlatására, ezt bővebben bizo-
nyítgatni, úgylátszik felesleges ; a katholikus szellemű jog-
tanításnak a „Saint Thomas d'Aquin" czimű intézetben 
először életbeléptetendő eszméje egy szebb jövőnek csiráját 
rejti magában s egyszersmind azt is bizonyítja, hogy a jog-
tudományt, korunk eme legkedveltebb foglalkozását, katho-
likus szempontból tárgyalni nemcsak l e h e t n e , hanem, 
már csak a rendszer tökéletes voltának érdekében még 
k e l l e n e is. 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumenta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi tra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 

IX. Pius szentatyánknak atyáskodó gondoskodása 
alatt Rómában közrebocsátott müveknek kétségkivül egyik 
legjelesbike a nemrég megjelent egyházjogi mü, mely a 
keleti görög egyházra vonatkozó canonoknak Pitra bibor-
nok által összeállított gyűjteményét tartalmazza. 

Az első kötet megjelente óta a katholikusok figyelme 
egészen e műre irányult s mindenki óhajtva várta a propa-
ganda-intézet által kiadott műnek folytatását s befejezését. 

A második kötet néhány évi szünetelés után, mely idő 
az okmányoknak összegyüjésére okvetlenül szükséges volt, 
nemrég megjelent s folytatja a keleti egyházjognak törté-
netét. Minél tovább halad a műnek kiadása, annál nagy-
szerűbben tűnik elő az egésznek nagyszerűsége s egysége. 
Ami a tárgyak rendét illeti, ez mindakét kötetben ugyanaz. 
A zsinati végzések minden történelmi időszakhoz vannak 
odacsatolva. Az egykori törvényekhez pedig mindjárt oda-
illesztvék azon gyűjtemények, melyekben maguk a törvé-
nyek foglaltatnak s azon commentáriusok, melyek magya-
rázatukkal foglalkoznak. Ami magát a szöveget illeti, ez 
számtalan variánsokkal, jegyzetekkel s értekezésekkel van 
bővítve. Minden sorból kirí a mély tudományosság s ezt 
emeli az irálynak méltósága s ékessége. Pi t ra bibornoknak e 
müve magában egyesíti az irodalmi érdemet a közrebocsá-
tott okmányoknak becsével. E gyűjtemény kitűnő helyet 
foglal el a könyvtárainkban levő hasongyüjtemények kö-
zött s az egyházi tudományossúgnak kenetét maradandó 
emlékben örökíti meg. 

Pitra bibornoknak e gyűjteménye különös érdeket 
nyer az által, hogy benne a történelem a joggal karöltve 
adatik elő. E gyűjtemény nem puszta egyszerű összehalmo-
zása a canonoknak s görög szövegeknek, mint a hasonló 
gyűjteményeknek eddig kiadott legtöbbjei. Nem. E mü élő 
teljes képét nyúj t ja a keleti egyháznak, mint a különféle 
időszakban történelmileg kifejlődött. Igy az első kötet az 
első öt századra vonatkozó okmányokat közli ; szemünk elé 
tüntetik benne az előleges értekezések a jognak eredetét, 
haladását s teljes kifejlődését. Ezen első időszaknak főjel-
lemvonása a görög s latin egyház közti teljes egyesség, 
mely egyesség minden ekkori okmányban fényesen igazolva 
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van. Igy egészíti ki magát azután a történelem s egyházi 
törvényhozás. Ezen történelmi kifejlődést használva útmu-
tatóul, szándékunk e második kötetét Pi t ra nagyszerű 
müvének megismertetni. 

Ezen második kötetben foglalt okmányok a keleti 
egyház jogtörténelmének legfontosabb korszakára vonat-
koznak. Az ötödik század közepétől a kilenczedik század 
közepéig terjedő időközt foglalja magában e kötet, vagyis 
Nagy Leo korától első Miklósig, a negyedik átalános zsi-
nattól a nyolczadikig. Az egység, mely a latin és görög 
egyház közt létezett e korban már megháboríttatott gyűlö-
letes vetélykedés s folytonos izgágák által. E korban kez-
dődött azon egyenetlenség, mely Photiusnál nyilvános sza-
kadárságban végződött. De hogy jobban megérthessük az 
e korban szereplő személyiségeket, ezeknek tetteit s reájuk 
vonatkozó okmányokat, szükséges, hogy a kereszténység 
első törvényeit s intézményeit emlékünkbe némileg vissza-
idézzük. 

A hatalmi egység azon alaptörvénye a kereszténység-
nek, melyen az egész egyháznak kormányzata nyugszik. 
Hogy e természetfeletti hatalmat kezelni s gyakorolni le-
hessen, Jézus Krisztus maga egy örökké fenmaradandó in-
tézményt létesített s ez a törvényhatósági hierarchia. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— A linzi püspökhöz legújabban Amerikának Milvau-

kee egyházi megyéjéből 65 német pap üdvözlő feliratot inté-
zett, melyben a többek közt mondják : Mostantól kezdve 
Linzet a dicső Köln, Posen s Freiburg mellett tisztelettel 
fogja említeni egykori hazánknak történelme. Linz püspöke 
Európának e megpróbáltatási napjaiban méltán a hitüket 
védő lengyel püspökök dicsőséges számához sorolható, kik-
ről a szentatya nem rég oly szépen megemlékezett. Ily 
apostoli bátorság, mely a püspöki trónról emeli fel szavát, 
bámulattal tölti el sziveinket itt az oceánon túl is s azon 
bizalommal, hogy Isten nem hagyja el Németország katho-
likusait, hanem alkalmas időben küld nekik főpásztorokat, 
k ik az apostollal elmondhatják : Placeo mihi in persecutioni-
bus, in angustiis pro Christo ; cum enim infirmor, tunc po-
tens sum. 

— Augusztus 22-én tartották a pfalzi katholikus 
férfiak vándor-gyülésüket Kusel melletti Remigiusbergben. 
Pfalz minden részéből jelentek meg a gyűlésen s voltak 
vagy 2500-an. A gyűlésen a legnagyobb rend uralkodott s 
a következő hat pontban egyeztek meg. 1) A pfalzi katho-
likusok azon támadásokat, melyeket elleneik az ultramon-
tánok s jezsuiták ellen intéznek, úgy tekintik, mint melyek 
a katholika hit s mindnyájunk vallásos meggyőződése ellen 
intéztetnek. 2) A pfalzi katholikusok nyílt panaszt emelnek 
azon kiméletlen, becstelen eljárás ellen, melyet irányukban 
a pfalzi lapoknak nagy része — nevezve 5 lap — tanúsít. 
3) A pfalzi katholikusoknak erős meggyőződésük, hogy az 
egyháznak vele született joga van az iskolára, a népneve-
lésre s hogy ezen jogot nem az államtól kapta, hanem Isten-
től, ki a tanítási hatalmat reá bizta. 4) A pfalzi katholikusok 
nyilván és ünnepélyesen, mint veszedelmeset, elvetik a val-
lásfelekezetnélküli iskolákat. 5) Elutasítanak maguktól 

minden forradalmi törekvést , melylyel szorult helyze-
tükön könnyithetnének, hanem ügyüket Istenre bizva 
az ország törvényei által szabott határokon belül fognak 
iparkodni magukon segíteni. 6) A szentatya által összehivott 
egyetemes zsinatnak örömmel s bizalommal néznek elébe, 
határozatainak, mint a Szentlélek által sugaltaknak magu-
kat előre is alávetik. — Valljon találkoznék-e nálunk 2500 
katholikus férfi, k ik katholikus meggyőződésüket ily nyiltan 
s határozottan bátorkodnak kifejezni ? ? 

— Az ir püspökök Cullen bibornok-érsek elnöklete 
alatt gyűlést tar tanak a legfontosabb napi kérdések felett. 

— Dr. Cumming, skót puritánus pap a közeli egyete-
mes zsinat alkalmából^ a következő levelet intézte a szent-
atyához : Szentatya ! On meghívta az egyetemes zsinatra a 
protestánsokat s azon sectákat, melyek a római egyháztól 
elszakadtak. Mi őszinte elismeréssel fogadtuk ezen meghí-
vást s komolyan kívánunk a zsinaton megjelenni. Ez év foly-
tán többször irtam ft. Manning tudor urnák, a westminsteri 
érseknek, hogy megtudjam tőle, mennyire fog terjedni a 
nekünk adandó szólásszabadság határa. A ft. tudor úr pe-
dig így válaszolt : Nem vagyok azon helyzetben, hogy önnek 
a zsinat eljárásának módjáról feleletet adhassak. Csak a 
legfőbb tekintély adhat erről felvilágosítást. Ezért óhajtóm 
megtudni öntől szentatya, valljon a legközelebbi zsinaton 
szabad lesz-e nekünk szólani s előadni okainkat, melyek 
miatt mi protestánsok elszakadtunk a római egyháztól? 

— A monte-cassinoi apátságban, hol a tudományok s 
művészetek minden időben kitűnő művelőkre találtak, egy 
nagyszerű munkához fogtak. Szándékoznak ugyanis az 
ottani könyvtárban található 800 kötetre menő codexeknek 
paleografiai s művészi történetét kiadni, mely codexek kö-
rülbelül 10 századbeli időközre terjednek ki. Lehet ezekben 
látni, miként fejlődött ki a művészet lépésről lépésre s érte 
el a tökély legmagasabb fokát. Ezen fáradságos analyticus 
s criticai munkára Caravita Endre atya, az apátság könyv-
tárnoka vállalkozott, míg két társa, Piscicelli Aderisio és 
Krug Bonifácz Mária, már két év óta a codexekben roppant 
számmal talált miniatűr-képeknek színes fac-simil-ein 
dolgozik. Oly munka lesz ez, mely míg a legnagyobb dicsé-
retre teszi érdemesekké kiállítóit s kiadóit, a legnagyobb 
hálára fogja lekötelezni a tudós világot ezen apátság iránt, 
mely a múltban úgy, mint a jelenben a legnagyobb tisztelet 
tárgya volt. Van a monte-cassinoi könyvtárban körülbelül 
ezer, herczegektől, királyok-, császárok-, pápáktól származó 
diploma, bulla ; több mint nyolczszáz codex a hatodik szá-
zadtól egész tizenhatodik századig; körülbelül 40,000 hár-
tyairat s megszámlálhatlan sokuságu más irat a tizenne-
gyedik századtól fogva. 

— Az angol ,Church News'-nek ír ják, hogy valaki a 
mult vasárnap London belvárosában három protestáns 
templomot látogatott meg s ezek egyikében egy öreg asz-
szonyt látott az istentisztelet alatt s a szegényházi gyerme-
keket ; a másikban senki sem volt ; a harmadikból maga a 
pap is elmaradt. — Habár Pesten nem is jöt tünk még eny-
nyire, még is igen kevés a katholikus lakossághoz arány-
lag mérve száma azoknak, kik vasárnap szent misét hall-
gatnak. Egyik föok az is, hogy 30—40 ezer lelket számitó 
roppant kiterjedésű külvárosokban nincs több egy templom-
nál ! fővárosban pedig különösen áll az, hogy az idő pénz ; 
az isteni tiszteletnek folytonos elhanyagolása pedig a hitet 
nagyban veszélyezteti. A pesti lelkipásztorok erről sokat 
tudnának mondani ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Pesten, September 4-én. 1 0 . II. Félév. 1869. 

s 
Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

T A R T A L O M : Még egyszer a „Sola Salvifica.« — 
Kalászatok K o v á c s Zsigmond pécsi püspök ö mlgának 
beigtatási beszédéből. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Még egyszer a „Sola Salvifica";*) 
Figyelemmel olvastam a „Religio" első félévi 

utolsó számaiban fenebbi czim alatt közlött czikk-
sorozatot : és épültem a tudományos tarlózaton, úgy 
mint magasztos eredetiségén az eszméknek, melyek 
a dolgo zaton keresztülszövődnek. 

Nem ismeretlenek ugyan a tételek K r i s z t u s 
é r d e m e i n e k r e n d k i v ü l i a l k a l m a z á s á r ó l ; 
„de extraordinaria meritorum Christi applicatione", 
a n y i l t és b e n f o g l a l t h i t r ő l : „de fide ex-
plicita et implicita", az e g y h á z n a k be l ső , l á t -
h a t l a n t a g j a i r ó l : „de internis seu invisibüibus 
ecclesiae membris" ; de megvallom, én ezeket mindig 
csak úgy tekintem, mint e n g e d m é n y e k e t , me-
lyeket az új kath.'theologia a korszellemnek tesz, 
oly pontoknak tartom ezeket, melyek által amaz 
ezzel alkudozik, oly öltönynek, mely által az évszá-
zadokon át megbarnult, de azért örökszép anyának 
— „sol decoloravit me, nigra sum, sed formosa", a 
kath. egyháznak leánya, a kath. hittudomány, egyéb 
muzsatestvéreinek színvonalán méltán díszelegni hi-
szi magát. 

Nem is akarom e kedvtöltést háborgatni, nem 
kivánok senkit oktatgatni, mert többnyire áll sz. Pál 
szava: „qui existimat se scire a l i q u i d , nondum 
cognovit, q u e m a d m o d u m oporteat eum scire" ; 
de legkevésbbé kivánok valakit eretnekségről vá-
dolni, mert csekély nézetem szerint nemcsak bőszebb 
és hitványabb fegyver nincs a haeresificationál egy 
oly embernek kezében, kinek joga nincs dogmát 
alkotni, de hálátlanabb sincs. Mert olvassa bár va-
laki a „Regula Fidei Francisci Veronii" czimü mun-

*) Jelen czikk ínég julius hóban küldetett be ; czélszerünek 
tartottuk azonban annak közlését mostanig halasztani, midőn az ér-
deklett czikkek t. irója nemsokára hazajővén, netán szükségelt észre-
vételeit könnyebben megteheti. Szerk. 

kát, melyet tudtomra, úgy tetszik a 40-es években 
Chrisman .nevü Fülöp, sz. Fei'encz-szerzetes, később 
az 50-es években pedig a hires bécsi tudós, Brunner 
Sebestyén adott ki épen avégr - y a hitágozatok 
a mellékesektől elválasztassanak, és szerencsét kí-
vánhat magának az olvasó, ha a doctorok és irók 
ellenmondó véleményeinek tömkelegéből sikerül neki 
kibontakozni tiszta öntudattal aziránt: mi a dogmá-
nak valódi értelme? tehát sajátkép: mi dogma? mi 
nem? 

Jóllehet pedig az e g y e t e m e s e g y h á z e 
felett nem tévedhet, sem zavarba nem jöhet, sőt in-
kább aquinoi sz. Tamás szerint „ecclesia inter erro-
rts contrarios media securo passu incedit", jóllehet 
vannak symbolumaink, de minthogy még a tridenti 
zsii.atnak IV. Pius által szerkesztett hitvallása mel-
lett is a tudósok az egyház keblében ennek tudta és 
nemellenzése mellett vitatkoznak afelett: mi dogma? 
mi nem? s tehát ezen hitvallás is az egyház összes 
dogmáinak t e l j e s és t ü z e t e s foglalatja gyanánt 
nem tekintethető, azért szerény nézetem szerint a 
jövő vatikáni zsinatnak az e g y h á z e g y s é g e 
é r d e k é b e n egyik legkénytetőbb feladata volna 
nemcsak a hitszabályt, „regulám fidei", a dogma 
criteriumját, de m i n d e n d o g m á n a k t e l j e s és 
t ü z e t e s s y m b o l u m á t i s m e g h a t á r o z n i és 
e 1 ő i r n i. Ez, igénytelen véleményem szerint, nagy 
világot és erőt kölcsönözne közvetlenül ugyan a hit-
oktatásnak, közvetőleg a hit és hitélet egységének. 
Ezzel tökéletesen megegyez az egyházhű belga ka-
tholikusok programmjának első pontja, melyben 
kivánják a zsinattól, hogy „a t a n i t ó e g y h á z 
e g y s é g é t , és így s z e l l e m i h a t a l m á t a maga 
tetőpontjára emelje" („Magy. Áll." 1869. jul. 13. 
sz. tárcza). 

Tehát nem csupán a szeretet törvényénél, de 
hitegységi viszonyaink elméleti felfogásánál fogva is 
szivesen tartózkodom a haeresificatiotól. Csupán mivel 
az egyházi úgy, mint a politikai téren a szigorúbb 
vélemény mindig párvonalban halad a tágabb elmé-
lettel, csupán ezen tekintetből kivánok a fenérintett 
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czikksorozat egyes kitételei felett némely észrevéte-
leket koczkáztatni. Azonban valamint én senkit 
haeresificálni vagy bármi ész- vagy akaratbiányról 
vádolni nem akarok, úgy eljárásomban semmi „antik 
szagú", „nép- és korszerűtlen", vagy más efféle 
csattanós szólamok és jelszavak által magamat ér-
dekelve legkevésbbé sem érzem, mert noha az esz-
mék világában is szép és jó dolog az a „kor- és nép-
szerűség" : „piacere multis res est plena fortunae, 
piacere nulli plena doloris; piacere bonis plena vo-
luptatis" ; mindazáltal a „kor - és n é p s z e r ü s é g" 
egyfelől igen sikamlós : „levis turbae facilitatem 
trabit persona popularis", másfelől oly elem, mely 
a világ kezdetétől fogva szinte a mai napig a maga 
saját legkegyeltebb fiait, az igazság és érdem leg-
magasztosb hőseit, Molok-bálvány módjára emész-
tette fel és épen azért az „ i g a z s á g " és „ é r d e m " 
h é v m é r ő j e nem lehet, legkevésbbé pedig a fen-
forgó téren, ugyanis a positiv kath. theologia épen 
nem lehet az e l v e k divatvadászatának tere. Kü-
lönben reánk illenének sz. Hilár eme szavai: „Dum 
in verbis pugna est, dum de novitatibus quaestio est, 
dum de ambiguis occasio est, dum de auctoribus 
querela est, dum de studiis certamen est, dum in con-
sensu difficultas est — prope jam nemo Christi est. 
Magniloquentiae vanitate aures simplicium verbis 
fallentibus illudimus, e t p e r s p e c i o s u m p a c i s 
n o m e n in unitatem perfidiae subrepimus et sub 
rejiciendis novitatibus rursum ipsi novis ad Deum 
vocibus rebellamus, et sub scripturarum vocabulo 
non scripta mentimur." (S. Hilarius ad Constan-
táim August. Lib. 2. n. 5. et 6. Opp. ed. Maur.T. 2. 
p. 433. 34.) 

En tehát a fenjegyzett csattanós szólamokkal 
mitsem gondolva, teszem meg igénytelen jegyze-
teimet. 

Mindenekelőtt feltűnik előttem a „Religio" f. 
I. félévi 46. sz. 362. lapján ezen tétel: mikor a „Sola 
Salvifica" forog fenn, akkor „nem arról van szó, ki 
ü d v ö z ü l , hanem inkább mi ü d v ö z í t ; a kérdés 
n e m s z e m é l y e s , e g y e d i , hanem tárgyilagos, 
átalános s a felelet rá nem itélet valamely e m b e r r e 
nézve, hanem a t a n i t á s r a vonatkozik." Ezzel meg-
egyez az 51. sz. 403. lapon emez állítás: „A kath. 
egyház s e n k i t s e m k á r h o z t a t . " Úgy látszik, 
ezen nézetet ápolja Klee is német dogmatikájában 
az illető helyen. 

Ámde mikép lehet e nézetet a mi positiv ada-
tainkkal megegyeztetni ? 

Az úgynevezett „symbolnm Athanasianum" tói 

kezdve, melyet a critica afrikai Vigiliusnak, vagy 
még alaposabban lerinei sz. Vinczének tulajdonít, — 
(S. Athanasii Opp. e. m. Patav. p. 386 — 87.), de az 
egyház átalános használatával szentesít, egész IX. 
Pius „dogmatica bulla" jáig mindenütt ilyen kifeje-
zések használtatnak : „Qui c u n q u e v u l t s a l v u s 
e s s e , ante omnia opus est, ut teneat catholicam fi-
dem. Quam nisi q u i s q u e integram, inviolatamque 
servaverit, absque dubio in a e t e r n u m p e r i b i t -
Haec est fidescatholica, quam nisi q u i s q u e f i d e -
l i t e r , f i r m i t e r v e c r i d i d e r i t , salvus esse non 
poterit." — „ H o s o m n e s damnat et reprobat, ana-
thematisat s. catholica ecclesia." — „ Q u i c u n q u e 
d i x e r i t, — anathema sit. Hanc veram catholicam 
fidem, extra quam n e m o s a l v u s e s s e p o t e s t , 
sponte profiteor, et veraciter teneo, et usque ad ex-
tremum vitae spiritum confiteri, atque a m e i s 
s u b d i t i s — tenere curaturum me spondeo." — 
„S i q u i secus, ac a nobis'definitum est, praesumserint 
corde sentire, i i n o v e r i n t se proprio judicio c o n -
d e m n a t o s , naufragium circa fidem passos esse, et 
ab unitate ecclesiae defecisse." Ezek úgy hiszem, 
személyekre vonatkoznak. Maga Krisztus Urunk 
nem a t é v e 1 y t, hanem a m a k a c s t é v e l y g ő k e t 
rendelte az egyházból kizárandóknak és valamint a 
t é v e l y mint elvont fogalom, el nem kárhoztatik: 
úgy az igaz tan nem üdvözülhet. Mikép is állanánk, 
ha csak a tévely volna kárhoztatva? Akkor az egy-
házi kiközösítés vagy átok az eszmék országában 
foroghatna bár, de a makacs hittagadók, sőt még a 
m e g á t a l k o d o t t b ű n ö s ö k is, folyton a hivek 
társaságában és egyességében, azért az egyházban 
maradnának nemcsak : de üdvözülnének is? Ekkép 
pedig volna e valami s i k e r e a kiközösítésnek? de 
volna-e valami é r t e l m e az e g y e d ü l üdvözítő 
egyháznak ? 

Azonban már maga a tétel: „Mi ü d v ö z í t ? " 
nem egy oly közömbös — „neutrális", — csonka — 
„ellipticus" tétel-e, mely a „személyt is h a l l g a t ó -
l a g magában zárja, és ezen tevékeny — „activ" 
tételre oldozandó fel : „M i ü d v ö z í t i az e m b e r t ? 1 1 

Megengedem tehát, hogy ezen tételben: „a 
kath. egyház az egyedül üdvözítő", az alany — 
subjectum — a kath. egyház, de a praedicatum — 
az állítás vagy mondat — az ember az igében vagy 
copulában: „egyedül üdvözítő" kétségkívül benn-
foglaltatik. Elismerem, hogy a tridenti zsinat 6. és 
13. ülései a fejezetek végén csak „de detegendis et 
refellendis e r r o r i b u s , et cavendis h a e r e s i b u s", 
tehát e l v o n t t é v e l y e k r ő l beszél. Még azt is 
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megengedem, hogy igen ritkán van Péterről, Pálról, 
Eutyches, Nestorius, Luther vagy Calvin személyé-
ről szó ; de hogy a canonok, valamint a fennemlített 
symbolumok „ c o n c r e t " t é v e l y g ő k r ő l is szó-
lanak, és így nemcsak „arról van szó, mi ü d v ö -
z í t ? mi n e m ? " de arról is: k i ü d v ö z ü l ? k i 
n e m ? ez kézzelfoghatólag tagadhatlan. Jó-e ez? 
megegyez-e ez a liberalismussal. a korszellemmel, a 
philantropiával, az isteni tulajdonokkal, Krisztus 
evangyeliomával, a sz. atyákkal stb? Ezt most itt 
nem kutatom, de hogy a symbolumokkal és conci-
liumokkal megegyez, a fenidézettekből bizonyos. 

(Folyt, kőv.) 

K a l á s z a t o k K o v á c s Zsigmond pécsi püspök 
ő mlgának beigtatási beszédéből. 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! 
Dominus, qui attingit a fine usque in finem fortiter, et 
disponit omnia svaviter, ante tria et quod excedit lustra, 
plaudente clero populoque e vicinis Colocae oris voeavit 
misitque virum eruditionis gloria et pietatis gratia conspi-
cuum, Georgium Girk, ut hanc insignem, Praesulis munere, 
coleret vineae dominicae portionéra, ut palmites Domino 
educeret baccarum copia curvescentes, ipse palmes in vite, 
qui est Christus Jesus, Dens benedictus in secula. 

Sed qui unumquemque vocat sine merito, ut mittat ad 
meritum, eumdem hune servum suum bonum et fidelem, 
emenso vitae cursu, ad quietem aeternae gloriae evocavit 
meritis plenum. Quinquaginta et amplius annis in sanctuario 
Dei loeatus totum se illius servitio mancipavit, cui servire 
regnare est; et nunc lucerna eruditionis ex-itincta, columna 
fidei inter nos eversa, exemplum mansvetudinis et patientiae 
e conspectu nostro translatum est in vitam, haecque Eccle-
sia, opere mortis, quod horrendum est divortium, sponso 
orbata, luctum induit viduae, et tota die contristata ingre-
diebatur. Sicut advena et peregrinus pertransit via et vita 
ista ; qua hora non putamus filius hominis venit, et quos 
peregrinantes deprehendit, iuxta viam nos iudicat, statuons 
contra nos opera nostra, ferons sententiam nutare aut mu-
tari nesciam. Docuit pastor bonus vita, docuit etiam pluri-
mum morte sua omnes qui pie volunt vivere in Domino, 
beataque eius anima, terreno resoluta carcere, habet iam 
pium Dominum, quem semper quaesivit ac amavit, et hymni-
dicis sociata choris, melLflua perpetuae festivitatis carmina 
ad laudem gloriae tuae, rex Christe, bone Jesu, in aeternum 
concinit. 

Deus, qui ministeria angelorum hominumque di-pensat, 
arcano providentiae suae consilio, orbato huic dominico gregi, 
orbatis pâtre fratribus familiae sacrae et regalis sacerdotii, 
me misit ad vos, Ven. Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! 
ad locum defuncti Antistitis, ut stans super sepulcro oculis 
quidem nostris mortui, sed amplius non morituri, quia in 
aeternum victuri, haeres sim curarum et operis eius, mune-
reque pastoris animarum vestrarum defungar, ut moriturus 
ipse, et exemplo praedecessorum monitus, in aeternum vi-

vere contendam. Elevatus sum, sed ad sepulcrum ; sublatus 
sum, sed ad iudicium • ornatus sum, sed trabe crucis , cir-
cumdatus sum, sed pcriculis. Excepi mortuum, moriturus 
ipse; assumsi iudicium, iudicandus ipse; quasi in sepulcro 
consistens verba vitae facturus, exempla vitae ad beatam 
mortem inter vos daturus. 

Imperante Deo, iussu Vicarii Domini nostri Jesu Chri-
sti, cui commisit Ecclesiam suam a solis ortu usque ad occa-
sum, adsto coram vobis ; lugete super me, quia funiculus 
meus praeclarus est, in adversitatibus,— calix meus inebrians 
est, in amaritudinibus. Consilium inopis confusum, pauperis 
et mendici iudicium perturbatum est, quia factus sum novis-
simus primus, et ecce novissima mea peiora prioribus ; alti« 
orem locum sum sortitus, sed non tutiorem ; subliiniorem, sed 
non securiorem. Idcirco timer et tremor venerunt supar me, 
conturbata sunt omnia ossa mea. Considero gradum et casum 
vereor; considero fastigium dignitatis,et intueor faciem abyss i 
iacentis deorsum. Attendo celsitudinem honoris,et e vicino pe-
riculum reformido. — — — 

Dum ministerium verbi quod Dominus mihi con • 
credidit, in hac illustri dominici gregis portioné auspi-
cor, in ipsa hac solemnitate ingresaus recordor solemni-
tatis exitus; sedenti enim in cinere exuviarum , hie tu-
mulo conditarum , ipsa praedecessorum discessio pauci-
tatem dierum meorum nunciat mihi, ut memor sim ipsos, 
quibus succedo in sedem, certissime et citissime me secutu-
rum in mortem. „Mortalis loqueris, inclamat mihi S. Au-
gustinus, moriturus loqueris. Separatio mentis a carne quan-
doque Ventura est propter quotidianos casus, quando sit, 
nescis."1) Sic ergo loquor prout me locutum fuisse cupiam, 
dum ad extremum vitae mortisque conflictum pervenero ra-
tionem super eo redditurus : quomodo intraverim, quomodo 
vixerim,quomodorexerim? Non cupivi grande hoc, quo inter 
vos vestior, munus, sed nec laborem reformido. Sicut Domi-
no placuit ita factum est mecum ; sit nomen eius benedictu n. 
Gravia impendunt tempóra ; Deus non jrr idetur; levis aniina 
severissimas reddet rationes, quia magnus Dominus et ma-
gnus Deus noster. Idcirco auspicor sermonem verbis S. d e -
mentis Romani, quae omne mentis meae consilium patulum 
reddunt, „si exiguum hoc vitae tempus per inanes occupa-
verimus quaestiones, inanes sine dubio et vacui ab operibus 
bonis pergemus ad Deum, ubi iudicium nostrum fiet. Una-
quaeque enim res suum tempus habet et locum. Operura 
hic locus, hoc tempus est: meritorum seculum futurum. Ne 
ergo impendamus ordinem locorum et temporum permutan-
tes ; primo quae Dei sit iustitia requiramus, ut tamquam iter 
acturi , abundanti viatico bonis operibus repleamur, quo 
possimus ad regnum Dei, tamquam ad urbem maximam 
pervenire."2) Oalicem salutaris accipiam et nomen Domini 
invocabo. 

Est quidem verbum Dei quovis tempore omni acce-
ptione dignum, nec deest umquam materia loquendi, quando 
plurima urget ratio corrigendi, et praeliandi praelia Domini. 
Verumtamen quaelibet aetas sua discrimina, sua habet aui 
sermonis commoda ; et verbum Domini, cunctis omnium 

') Serm- 154 de verb. Apost. 
') Recognit. lib. 2. 
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omnino temporum indigentiis sua praebet romedia, cunctis 
aegritudinibus opportuna porrigit medicamenta. Agnus Dei, 
qui tollit peccata mundi, in ipsa, quam e sinu Patr is adtulit 
doctrina, unicuique, ac proin omni omnino aetati, praestat 
lanam, e qua singuli, imo omnia régna, et omnis humana 
societas necessariam et sibi convenientem paret vestem. 
Nostris nos vivimus temporibus, nostris ergo, quibus dive-
xamur , serviamus necessitatibus, oportet, non gestientes 
prisca revehere tempóra, sed restaurare piorum seculorum 
fidem, insignem in bonis operibus caritatem ; non parvi pen-
dentes, aut cavillantes cursum temporis et praesentium rerum 
terrenarum conditionem, quia prout nullo tempore defuerunt, 
i ta nec ullo deerunt seu plagenda, seu corrigenda ; nec por-
tendentes secuturis diebus prospéra et iucunda, quia non est 
nisi in Domino salus, non est nisi in Ecclesia redemtio, non 
est nisi in Christianae legis custodia vera libertás, pax et 
securitas. Omnis plantatio, quam pater coelestis non planta-
vit, eradicabitur, verbum autem Domini manet in aeternum. 

Pr imum itaque idque supremum in ministerio nostro 
est, ut in urgentissimis his Ecclesiae necessitatibus, firm iter 
teneamus, apostolicoque pectore aliis ingeminemus, non esse 
seu terrenam felicitatem, seu aeternam beatitudinem, nisi 
in Christo Jesu domino nostro, nec esse praeter eum ad 
quem eamus, quia solus verba vitae aeternae habet, quia 
solus vera est vulnerum medicina, quia solus certa praebet 
dolorum remedia. Corpus sumus Christi, nec possumus'vi-
vere, nisi de spiritu Christi. „Quemadmodum enim olim 
percussa Aegypto iudaicus populus evadere nisi sang vi ne et 
signo agni potuit, ita et nunc, cum vastari coepit mundus et 
percuti, quisquis in sangvine Christi reconciliatus et sancti-
ficatus fueri t , solus evadet."1) 

Hanc habemus creditam nobis doctrinam, ut veritati , 
quae de coelo orta est, testimonium perhibentes, earn incor-
ruptam custodiamus, usque ad medullas et viscera, usque 
ad divisionem animae et corporis penetremus, nequaquam 
autem ut asperos eius apices auferamus, aut, quia Veritas 
audientibus ingrata, praedicantibus autem ardua minatur, 
sensum doctrinae coelestis pravis hominum desideriis ad-
aptemus. Doctrina quippe nostra non est nostra, sed eius, 
pro quo legatione fungimur, Jesu Christi ; nostrarum par-
t ium est ipsam illam doctrinam dispensare , curareque 
ut nostrae mentes, nostrae voluntates huic conformentur 
doctr inae; nuspiam autem licet nobis omni earn vir tute 
exuere, aut ad ^inania temporum commenta contorquere. 
Mutentur licet tempóra, sed non muta tu r Veritas catholica; 
huius nos sumus doctores, non prurientes auribus ; quod 
audivimus, quo vidimus, non annunciare non possumus, et 
dum credentibus vi tam aeternam promittimus, iis, qui non 
credunt, salutis nauf rag ium annunciamus. „Avelle radium 
a sole, docet S. Cyprianus, divisionem lucis Veritas non ca-
pi t . Ab arbore frange ramum, fractus germinare non poterit ; 
a fonte praecide r ivum, praecisus arescet. Adulterar i non 
potest sponsa Christi , incorrupta est et pudica ; unam domum 
novit, unius cubiculi sanctitatem casto pudore custodit. 
Haec nos Deo se rva t , haec filios regno, quos generavit, 
assignat." a) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA. (A l e n g y e l c o l l e g i u m ) . Emli t tük nem 

régen, hogy Romában majdnem minden nemzet egy külön 
collegiummal vagy papneveldével bir, a hol az illető ország-
nak legkitűnőbb ifjai a szent tudományokban oktatást nyer-
nek. Ezen intézeteknek hasznos volta oly szembeszökő, hogy 
annak katholikus ember előtti bővebb fejtegetése minden 
bizonynyal fölösleges lenne. De a mi hasznos a többi nem-
zetre nézve, az okvetetlenül szükséges, midőn Lengyelor-
szágról van szó, sőt több mint szükséges, a mennyiben egy 
lengyel papnöveldének Romában való felállítása talán az 
utolsó eszköz, mely által a kath. vallást ezen szerencsétlen 
országban megmenteni lehet. 

Szentséges a tyánk, I X . Pius, ki oly kifogyhatlan az 
apostoli szeretet müveiben, legújabban egy lengyel semi-
nar iumnak fölállítását olhatározá, mi által u jabb jelét adta 
azon valóban atyai szeretetnek, melyben a szerencsétlen 
lengyeleket annál nagyobb mérvben részesiti, minél inkább 
üldözi őket a zsarnokok vaskeze. 

Az u j seminariumnak védnökévé Milesi bibornok ne-
veztetett ki, de az ilyféle intézetnek megalapítása és szer-
vezése tetemes anyagi áldozatokkal j á r s ez az oka, 
hogy a romai lengyel seminarium nem vergődhetett eddig 
azon magas polczra, melyen rendeltetésének fontosságánál 
fogva kellene hogy álljon. — Mindenekelőtt illő elhelyezé-
séről kelle gondoskodni, Roma pedig oly annyira bővelkedik 
hasonló intézetekben, hogy majdnem lehetetlen egy u jabb 
keletkezőnek számára helyt ta lá ln i , ha csak, mint ezt a 
fönforgó esetben is tették, egészen u j házat nem építenek 
neki. — A házépités annál szükségesebbnek mutatkozott , 
minthogy azon hely a liul az első lengyel növendékek ideig-
lenes szállást nyertek, igen egészségtelen volt, mi azoknak 
onnan való eltávolítását szigorúan parancsolta. 

Az építésre szükséges pénzösszegeket, egyébb forrá-
sok hiányában nyilvános gyűjtés által aka r j ák beszerezni, 
mely czélból az intézetnek igazgatója P . Semenenko már is 
ú tnak indult, hogy Europa katholikusainak jótékonyságá-
hoz folyamodván, a szeretet filléreinek összegyűjtése ál tal 
tegye lehetővé azon valóban apostoli munkát , melytől talán 
egy egész nagy nemzetnek vallási jövője függ. 

P . Semenenko azon pillanatban fordul katholikus 
hitrokonaihoz, hogy közöradományokat esdjen tőlök, mely 
pillanatban Lengyelhonnak utolsó kath . püspöke kegyetlen 
számvetésre hurczoltatik s mely pil lanatban a zsarnok min-
den erővel azon van, hogy a kathol ikus hitéletnek Lengyel-
honban még utolsó sz ikrá já t is elfojtsa; va jha ezen ország-
nak borzasztó szenvedésein megindulva a katholikus testvé-
rek szive, bőven befolyó adományaik által közreműködnének 
egy oly munkára , mely pár t fogásukra kitűnő mérvben ér-
demes; ilymódon egyszersmind legerélyesbben t i l takoznának 
is azon zsarnoki el járás ellen, melynek durva csapásai a la t t 
a szerencsétlen Lengyelhon jelenleg szenved, t i l takoznának 
egy üldözés ellen, mely határ ta lan kegyetlenségében minden 
emberi és isteni jogot kigúnyol. 

i) S. Cyprian adv. Dcmetrian. 
î) De unit. Eccl. 
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KONSTANTINÁPOLY. (B i b 1 i a t á r s u 1 a t o k. ) 
Juniusbó 17-én a biblia-táraulat évi naggyülését tartotta 
Konstinápolyban a hollandi követség reformátusszertartásu 
kápolnájában. 

Az egymásután fellépett szónokok hosszú sora mu-
tat ja , mily csudás, mozaikszerű vegyülékét a különféle 
protestáns hitárnyalatoknak jelzi eme szó : „bibliai tár-
sulat." 

Az amerikai követnek, a presbyterianusvallásu Morris 
urnák távollétében, a ki t az elnöki szék voltaképen meg-
illetett volna, az angol követségnek házipapja, az anglikán 
hitű Gribble ur elnökösködött a gyűlésen. — Wanlers me-
thodista hitküldér imával s egy rövid szentirási olvasmány-
nyal nyitá meg az ülést, mire Gribble ur a ,Levant Herald' 
tudósítása szerint egy igen ildomos beszédet tartott, mely-
ben arról értekezett : mily szükséges a keresztény hitnek 
bizonyos alaptételeit folytonosan védeni, melyekről mi egyéb-
iránt azt hittük volna, hogy azok minden kételyen és meg-
támadáson fölül állnak ; például Krisztus Urunknak (ugy-
hiszszük isteni) tulajdonai és a szentiratoknak tekintélye. 

Az igen tiszteletreméltó szónok többi közt a reformatio 
alapelveihezi rendületlen ragaszkodását erősen hangsulyozá, 
mely alapelvekhez képest nem a biblia az, mely tekintélyét 
az egyháztól kölcsönzi, hanem ellenkezőleg épen az egyház 
az, melynek tekintélye a biblián alapszik. Különös logiká-
val továbbá azt állitá, hogy a protestantismus épen nem 
azonos a tagadással, mert az ő működése nemcsak abban 
állott, hogy a romanismus visszaélései ellen tiltakozott, 
hanem positive is fellépvén, az egyén számára ama szabad-
ságot vivta ki, hogy Istenét akkint tisztelhesse mindenki, 
a mint neki tetszik. — S igy történik — igy végzé szónok-
latát az igentisztelntreméltó ur — hogy mindnyájan együtt 
véve az egész igazságról teszünk bizonyságot, melynek kiki 
egy-egy részét vallja épen az által, hogy egymásnak ellene 
mondunk, bebizonyítja azt, hogy a Szentlélek mindnyá-
junkban működik. 

Következett az igen tiszteletreméltó Christie ur, a skót 
egyháznak Has-Kieniben lakó hitküldére, ki évi jelentését 
elolvasván igen elismerésre méltó őszinteséggel megvallá, 
miszerint egész működése abban áll, ismeretségeket szerezni 
és azon alap számára, melyből a társulat szolgái és könyv-
hordói fizetésüket húzzák, az évi könyöradományokat be-
gyűjteni. 

Ezen egyéniségek 1868-ik esztendőben az angol és 
egyéb bibliatársulatok részéről több mint 13000 példányt 
osztottak szét Görögországban s a török birodalom európai 
és kisafrikai részeiben — (ha nem is a megtérítendő lelkek 
szellemi, legalább az ott lakó szatócsok anyagi javára, mert 
hiszen tudjuk, az ily bibliák olvasása hány lelket nyert 
már meg a mennyország számára), ezen 13000 példányhoz 
já ru l még 5000, az amerikai és skót társulatok által ugyan-
ez országoknak határain belől eladott biblia. 

Bizonyosan azon nemes szándékból, hallgatóinak mi-
nél több port hinteni szeme közé s minél hajlandóbbakká 
tenni őket arra, hogy o világboldogító vállalatot pénzbeli 
adományaik által elősegítsék, történt, hogy az igentíszte-
letreméltó Christie ur nem kevés öntetszéssel emlité, misze-
rint a társulat a tavali esztendőben 2.140,620 példány 

bibliát osztott szét, mihez számítva amaz 57.219,435 pél-
dányt, melyet a társulat 1804-ben történt keletkezése óta 
és azokat, melyeket az amerikai társulatok fenállásuk óta 
szétosztottak, kijön, hogy ezen a világon, mióta a különféle 
bibliatársulatok léteznek, már több mint 82 millió biblia 
osztatott szét, miből elég világosan kitetszik, hogy nem 
a bibliatársulatokon mult, ha ily nagyszerű osztogatás után 
1804 óta néhány millió társulatilag megváltott lélek nem 
népesité be a mennyei birodalmat. 

Ugylátszik azonban, hogy ezen nagyszerű eredmé-
nyeknek daczára, az ottoman birodalombeli híveknek apo-
stoli buzgalma és nagy lelküsége, illetőleg bőkezűsége, még 
-gem lehetett egészen kielégítő, mert egy másik fehér nyak-
ravalóval ékeskedő igen tiszteletreméltó ur némi lehangolt-
sággal azt jelenté, hogy kegyeletes gyűjtéseinek eredménye 
ez időn csak 39 f r t ra rug ; e közben igen kiemelte Walsek 
és Whit tet úrhölgyeknek érdemeit, mint kiknek elseje ke-
resztény tanítványai közt 170, másodika pedig az iskolájába 
járó zsidó leánykák közt 700 török piastert gyűjtött. 

Ezután Brown, Millingun és Hompson urak hossza-
dalmasan értekeztek különféle, de egyformán unalmas dol-
gokról; végre pedig Calhoun ur, syriai hitküldér hosszabb 
beszédben fejtegeti, mily szükséges, hogy a társulat foly-
tassa üdvÖ3 működését, mely által a földnek különféle né-
peit a társadalmi és anyagi jólétnek azon magas polczára 
lehet emelni, melyen a protestantismus már is áll ; ez pedig 
az által történhetik csak, — úgymond Calhoun ur — ha 
ezen népeknek bibliákat osztogat s a már fenemiitett evan-
gélikus szabadságot nekik megszerzi. 

Kolle és Young urak köszönetet szavaztak az elnök-
nek és a különféle előadóknak fáradalmaikért, mire a gyűlés 
szent éneknek elzengedése után szétoszlott, de nem a nélkül, 
hogy valami áldást ne kapott volna ; ámbár nem tudni, hogy 
kitől és miként? 

Hallgatósá g szép számmal volt (azt mondja a Levant 
Herald), legnagyobb részét a különféle papnöveldék (??) 
tanonczai képezik, kik köteles figyelemmel hallgaták ama 
különféle bölcs oktatást, melyet ot tan annyiféle, oly rette-
netesen érdekes dolgokra nézve nyertek. 

Az igentiszteletreméltók azonban nagy hézagot hagy-
tak 'tudósításaikban, a mennyiben egy árva szóval sem 
emiitették, valljon mekkora azoknak száma, kik a biblia-
társulatok segítségével nyerték el az örök boldogságot ; fő-
képen pedig, hány zsidó és muzulmán lélek tért be ez által 
a protestáns egyházba, oda, hol ők lelkészkednek mint a 
Jézus igéinek fönkeltjellemü apostolai. 

Ezen ^hallgatás sokat jelentő, de egyszersmind le is 
lohasztja talán azoknak buzgalmát, kik eddig évek óta a 
társulatot pénzadományaikkal istápolták, mely pénzado-
mányok azonban utóvégre csak arra szolgáltak, hogy a 
különféle hitküldéreknek jó étele, itala, kényelmes élete és 
dus jövedelme legyen. — A fructibus eoruin cognoscetis 
eos ! 

E G Y E S Ü L T - Á L L A M O K . (M i s s Ï ó i t u d o s í t á s.) 
(Folyt.) Newarkból Pattersonba rándultam. E város New-
Yorkhoz még közelebb esik. I t t is protestánst vettem fel 
egyházunk kebelébe. Pattersonból Trentonba siettem, hogy 
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ott egy szakadást fojtsak el csirájában. Egy elvakitott 
pap ugyanis, ki állítólag püspökétől méltatlan bánásban 
részesült, egy katli. községet egészen saját modorban akart 
alkotni ; ennek t. í. a püspök mellőztével függetlennek és 
közvetlenül a pápa joghatósága alatt állónak kellendett 
lennie. A dolgok már igen roszul álltak, miután e büszke 
férfiúhoz, ki különben jó szónok volt és kedves bánásmo-
dorral birt, Trenton német katholikusai csaknem mind 
csatlakoztak. Azonban a jó Isten segélyével mégis sikerült 
ez ügyet elintézni. A tévútra jutott pap elhagyta a köz-
séget, hogy vezeklést tartson, s a község dr. Gerberben jeles 
és buzgó plébánost kapott. 

Innen Philadelphia-megyébe utaztam, s itt Wilkesbarej 
Seranton és Daneville plébániákban tartottam missiót. E 
missiók alatt volt először alkalmam, Pennsylvánia-államnak 
szépségét, nagyságát és jelentékenységét szemügyre ven-
nem. En ez államot már sokszor átutaztam, de csak jobbára 
a New-Yorktól Erie-ig és Philadelphiától Pittsburgig vezető 
nagy vasutakon. E vonalok két nagy ütér gyanánt vonul-
nak puszta hegyvidékeken át, kivéve ez utolsót Philadelphia 
felé. De hogy Pennsylvániáról helyes fogalmunk legyen, a 
New-York és Philadelphia közti vidékeket is be kell utaz-
nunk, s a messze terjedő völgyeket és sík földeket is bejár-
nunk : ekkor lát juk csak az egész nagyszerű panorámát, 
mely ez államban nyilik és mely valóban felséges és meg-
lepő. Ekkor a göz sebességével lejtő szem előtt a legbájo-
sabb vidékek nyilnak meg, melyedet gyönyörű folyók szel-
nek át, és a háttérben hatalmas hegységek szegnek be, úgy 
hogy regényesebb és érdekesebb vidéket kivánni sem lehet. 
Ide járul még a számos virágzó város és falu, melyekben a 
legélénkebb kereskedelmi élet pezseg, amilyent csupán 
amerikai erély képes létrehozni. Az állam e részében az 
érez- és szénbányák is ezereket foglalkoztatnak a föld alatt. 
E vidéknek nem nagy területén a bányákban mintegy tiz 
ezer ember dolgozik. Az e vidéken keresztül vonuló számos 
mellékvonallal összekötött vasút Katawiss-vaspályának ne-
veztetik. Ez Amerikában a legmerészebb vasút. Gyakran 
robog az két- vagy háromszáz láb magas hidakon át, az 
egyik hegyoldalról a másikra. Találkoztam papokkal, kik 
azt mondották nekem, hogy e széditő magaslatok idegeikre 
oly benyomást tesznek, miszerint azokon nappal átmenni 
nem képesek. En azonban mindig némi gyönyört találtam 
ily magasságok feletti átvonulásban, melyek oly világos 
tanúi annak, mit vihet ki emberi bátorság és erő. Egyéb-
iránt Amerikának megában véve legveszélyesebb vaspálya-
helyein épen a legkevesebb szerencsétlenség történik ; mert 
az ily helyeken még a túlmerész amerikai is vigyáz. Épen 
ez időben történt, hogy a telegraph-vonal kabelja sikeresen 
az óceánba sülyesztetett és Europa Amerikával összekötte-
tett. Én e világeseményt örömmel üdvözöltem, nem annyira 
földi előnyei miatt, hanem azért, mert abban az emberi el-
határozott akarat eredményének ú j és igen dicső tanújelét 
láttam. Éreztem, hogy sz. Ágostonnak ezen szavai : „Meg-
tehették ezek és azok, miért nem én ?" csaknem még nyo-
matékosabban a nemszentek példájáról állnak, t. i. ha az 
emberek csupán földi indokból a természeti erőnek felhasz-
nálásával a földi dolgokban annyira mehetnek, miért nem 
tehetne még többet és nagyobbat az egyháznak minden 

gyermeke a kegyelemnek természetfeletti ereje által az örök 
üdvösség dolgában ? — Én az első kisérlet óta a szép válla-
latnak sikerén egy cseppet sem kétkedtem. Az első ugyan 
csütörtököt mondott. Mindenki azt lármázta : Bolondság, 
hagyjátok abba ! Én ellenben azt mondottam : Sikerülni 
fog ! Hiszen már a Genesis könyvében is meg van irva, hogy 
ha az ember valamit komolyan a fejébe vesz, fel nem hagy 
vele, hacsak az Isten azt csodálatosan meg nem akadá-
lyozza, miként a bábeli toronyépítésnél tette. A második 
kisérlet sem sikerült ; de a harmadik sikert aratott. Ekkor 
még azon gondolatra is jöttek, hogy az elveszett régi kabelt 
a tenger fenekén felkutatják, s az óceánt mintegy kisöprik. 
És e vállalat sem maradt eredmény nélkül. Egyszer csak 
éjféltájban jön a hir : a kábel a hajó fedezetén van ! Adja a 
jó Isten, hogy minden bűnös hasonló erély- és kitartással 
keresse elvesztett lelkét, — így bizonynyal meg fogja ta-
lálni, habár az a pokol fenekére sülyedt volna is el. 

Serantonban, e nagy városban a missió alkalmával 
oly ünnepélylyel tartottam meg az úrnapi körmenetet, mint 
azt Európában bárhol is megtartani szokták. A serantoni 
ka th . német templom magas síkon áll, mely körül a város 
terjed el. E nagy szabad tér a templom előtt e nagyszerű 
körmenetnek teljes kifejtését engedte meg. Kisérte azt ki-
tűnő zenekar, mely csakis protestánsokból állt. Könnyen 
képzelhető, hogy ez alkalommal mily nagy számmal sereg-
lettek össze a kiváncsi amerikaiak, kik ily ünnepélyen még 
soha részt nem vettek. A jó benyomásnak némi jeléül szol-
gálhat azon tény, hogy az emiitett protestáns zenekar nálam 
önszántából még azon éjjel zenével tisztelgett. É n épen a 
lutheránus prédikátor szomszédságában laktam, miután a 
kath. és prot. templomok egymáshoz nagyon közel esnek. 
Ugyan mit gondolhatott e prédikátor akkor, midőn azt 
látta, hogy engemet az ő emberei — éa pedig egy katho-
likus ünnepély miatt így tisztelnek meg ? O az ablaknál 
hallgatózott. Én megküldtem neki e czimü könyvemet : 
„Katholicismus, protestantismus és hitetlenség". Ez még 
több anyagot fog neki a meggondolásra szolgáltatni. 

Innen Trentonba s az itteni missió bezártával a mesz-
sze nyugatra mentem, hol is a nagy Michigan tó közelében 
három községben tartottam missiót. Innen Milvaukeebe 
utaztam, hogy ott egy a boldog Claver Péter ereklyéi által 
létrejött csodát illetőleg mint tanú szerepeljek. Ugy emlék-
szem, hogy már tavali jelentésemben is megérintettem, hogy 
b. Claver Péter ereklyéinek feltevése által folytonosan tör-
ténnek csodás gyógyulások. Azok mindjárt boldoggá avatt-
tása után vették kezdetüket, amióta is én minden missió 
bezártával ez ereklyékkel szoktam érinteni azon betegeket, 
kik azt kívánják. 

Én éveken át hanyagoltam el e csodák felett Romába 
jelentést tenni, míg végre egy New-Yorkban létrejött rend-
kívüli gyógyulás engem e mulasztásnak jóvátevésére serken-
tett. Róma három gyógyulást tűzött ki, melyeket pápai perfo-
lyamban kellett megvizsgálni. Ezek között az első az volt, 
mely Milvaukeeben történt, t. i. arezon levő ráknak rögtöni 
meggyógyulása. Ily perfolyamban a vizsgálat legnagyobb 
óvatossággal s a legszigorúbb felügyelet alatt történik ; s 
epen azért, ha a csoda valóban megtörtént, annak igazsága 
a legtisztább világosságba helyeztetik és Róma tévutravezet-



tetésének minden lehetőségeme gszünik. Ily perfolyamban a 
megyei püspök mint pápai követ elnököl. O a római utasí-
tások nyomán lelki törvényszéket nevez ki, mely 8—10 
papból áll. Az eljárás, valamint a teendő kérdések is a róm. 
formulárék szerint történnek. Ez utasitások lepecsételve 
küldetnek, és minden ülés végével újra lepecsételtetnek. A 
legkisebb körülmény elmulasztása az egész perfolyamot 
érvénytelenné teheti. A kihallgatást illető rendszabályok 
bámulatos bölcseséget árulnak el. A tanuk a nagyobb egy-
házi fenyiték alatt köteleztetnek az igazság bevallására s a 
legmélyebb hallgatásra az egész perfolyam alatt. Az isteni 
gondviselés úgy intézte, hogy a legtekintélyesebb tanuk 
messze földről jöttek történetesen ép akkor Milvaukeeba, 
midőn a per folyt. Reméljük, hogy az eredmény a legked-
vezőbb leszen, és hogy Róma a csodát el fogja ismerni. Ez-
után még egy missiót tartottam For t -Wayn megyében, s 
ennek végeztével a baltimorei nemzeti zsinatra utaztam — 
mint a ft. cincinnatii érsek theologusa. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumenta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi tra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 

(Folytatás.) 

Ezen egységes törvényhatósági hierarchiában maga a 
Megváltó mindjár t kezdetben két fokot különböztetett meg 
s ezen két fok : az egyház főpásztorának, a pápának az 
egész egyházra kiterjedő hatalma s az episcopatus vagyis 
az egyes pásztoroknak helyhez kötött joghatósága. Az 
apostolok, kik a Megváltó által kezdett müvet folytatták, e 
két hatalom között közbeeső joghatósági fokozatokat al-
kottak, tudnillik a patriarchal s metropolitai joghatóságot. 
Sz. Péter maga alakította a római, alexandriai s antiochiai 
patriarchátust, hogy az egész egyház kormányzatát meg-
könnyítse. Hasonló czélból létesíttettek a metropoliták az 
egyes püspökök feletti joghatósággal. Ezen különböző foko-
zatok távol voltak attól, hogy az istenileg rendelt hierarchiai 
egységet szétszakítsák ; mert ezen joghatósági fokozatok az 
egységes főhatalomban nem osztoztak egyenlően, hanem 
mindegyik a maga hierarchiai fokához szabott mértékben s 
igy a főhatalmat nem csorbították, hanem ar ra szolgáltak, 
hogy a kereszténységnek legtávolibb részei ezen fokozatok 
által annál jobban összefüzettek a főhatósággal. Igy a kü 
lönféle egyháztartományi részletes egyházak egybefüggtek a 
metropolita ál tal ; a különböző tartományok egyházai a 
patriarcha által a három patriarchátus alatt állottak. Igy 
az egész egyház teljes egységben összefüggött, miként szent 
Leo pápa szép képletben kifejezte : a három patriárcha 
mind sz. Péter székében s sz. Péter személyében, ennek 
folyton élő utódaiban, egyesült. 

Tekintetbe kell továbbá venni azon módot, melyen az 
egyházi joghatóság másokkal közöltetik, hogy fenmaradjon 
a világ végéig. S melyik ezen mód V Az, melyet maga Jézus 
Krisztus megalapított, ki küldetését az Atyától véve, hason-
lólag küldötte apostolait. Ezen mód tehát a küldetés módja. 
Arra tehát, hogy valaki az egyházi joghatóságban részt 

vehessen, szükséges, hogy küldetést nyerjen Istentől vagy 
annak földi képviselőjétől. Ezen módon kivül nincs az egy-
házban joghatóság. 

Ezen isteni küldetés anélkül, hogy érvényességéből 
valamit veszitene, különféle alakban történhetik. Igy, az 
egész egyháznak íőpásztora, Istennek földi helyettese, köz-
vetlenül maga adhat küldetést egyes pásztoroknak s ez 
közvetlen küldetés leend, közvetett ellenben, ha az apostoli 
idők óta szokásban volt módon az egyes püspökök külde-
tésüket veszik a metropolitáktól, ezek a patriarcháktól, a 
patriarchák pedig a pápától. A küldetésnek ezen közvetített 
alakja az isteni küldetés lényegén mitsem változtat, mert 
mindig ugyanazon kútfőből, a pápai joghatóságból szár-
mazik. 

Igy az isteni küldetés által örök időkre fentartatik a 
hierarchia ; a hierarchia szervezése által fentartatik a jog-
hatóságnak gyakorlata s a joghatóságnak egysége által 
biztosíttatik az egyháznak örök idököni kormányzása. 

Három dolgot kell tehát azon isteni eredetű intézmé-
ményekben megkülönböztetnünk, melyek által a keresz-
ténységnek örökre fenn kell maradnia, ha azokat megtar-
tandja s e három : a k ü l d e t é s t ö r v é n y e , a h i e r -
a r c h i a s a z e g y s é g e s j o g h a t ó s á g . S e három 
dolog elég arra, hogy Jézus Krisztus müve örök időkön át 
fentartassék e földön. Mily egyszerűség s mégis mily ma-
gasztosság azon formában, mely által a világ kormányoz-
tatik s üdvözíttetik. Istennek országa e földön megszületett 
s ezan egyszerű intézménynek szárnya alatt nagyra nö-
vekedett. 

Mindaddig, míg ezen intézményekhez szigorún ragasz-
kodtak a keresztények, az egyház daczolt az üldöztetések-
kel, daazolt a szakadásokkal s eretnekségekkel ; s négy 
század lefolyása alatt ezen intézmények biztosították nyu-
gat ép úgy, mint kelet népeinek békéjét, fejlődését, egy-
ségét s hatalmát. Könnyen felfogható, hogy ily tökéletes 
szervezeteni legkisebb változtatási törekvés véghetleniil 
szomorú következményeket von maga után. S, fájdalom, 
épen azon időszakban, midőn ezen isteni hierarchikus intéz-
mény a legerősebben látszott gyökeret verni, ismételt gyű-
löletes megtámadásoknak lesz kitéve. Ellenségei voltak ezen 
hierarchikus intézménynek a konstantinápolyi patriarchák 
s császárok s a görög egyház története ezen idő óta szomorú 
képét mutat ja ezen folytonos egyenetlenségnek, ellenséges-
kedésnek. 

De hogy annál könnyebben felfoghassuk ezen fájdal-
mas küzdelemnek eredetét, befolyását s valódi jellemét, 
szükséges, hogy az egyházjogi okmányokat szorgalmasan 
tanulmányozzuk. I t t fedezhetjük fel az antagonismusnak 
titkos rugóját. 

A konstantinápolyi pat r iarkáknak az egyház isteni 
eredetű intézménye elleni támadásai akkor kezdődtek, mi-
kor Konstantinápoly birodalmi fővárossá emeltetett. Azon-
ban ezen küzdelem, mely már tizenöt századon át tart, 
különféle alakot öltött s jó lesz, hogy ezen változatait meg-
ismerhessük, visszamenni annak kezdetleges elejére. 

Azon időben, melyben Konstantin császár székhelyét 
Bosphorus part jaira helyezte, az isteni gondviselés a kon-
stantinápolyi püspökök elé kiváló hivatást tűzött, melyet 
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betölteniök kellendett. Mert hisz me'ltán megvárhatta tőlük 
mindenki, hogy a trón közelében élve, igyekezzenek ma-
guknak befolyást szerezni s azt az egyház jogainak védel-
mére a császárok túlkapásai ellen felhasználják. S a római 
pápák bizalmát birva, nem ők voltak-e épen hivatva Roma 
és Kelet püspökei között a közvetitő szerepét viselni ? Min-
den arra látszott mutatni, hogy a konstantinápolyi püspö-
kök ez egyház főpásztorának súlyos gondjait megosztani 
s ra j tuk könnyíteni fognak iparkodni, amiértis Roma főpap-
jai el nem mulasztották a vallás terjesztése s védelme kö-
rüli érdemeik elismeréseül őket minden alkalommal kitün-
tetni. Hisz az apostolok fejedelme, maga szent Péter adott 
erre példát, ki saját apostoli széke mellett az alexandriai s 
antióchiai patriarchátust állította ! Hasonló czélból s alapos 
oknál fogva tüntettettek ki az efezusi, karthágói, arlesi, 
viennei, lyoni egyházak a többi ázsiai, afrikai s francziaor-
szági püspöki székek felett. S maga Sylvester pápa is, mi-
dőn a niceai első átalános zsinatnak határozatait megerősí-
tette, helybenhagyta egyszersmind a jeruzsálemi püspökök 
előülési jogát ís. 

Rómának nem volt oka félni Konstantinápolynak 
nagyságától ; de igenis sokat várt és sokat épitett Konstan-
tinápolynak ragaszkodására, hűségére. S valóban a kon-
stantinápolyi patriarcha székén kitűnő főpapok ültek, mint 
például, nazianzi sz. Gergely, aranyszájú sz. János s mások, 
kik az egyháznak kitünö szolgálatokat tettek és sok bajt 
megakadályoztak. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— K u b i n s z k y Mihály kalocsai kanonok ur a Ba-

ján létesitendő nöneveldére ujolag 3000 forintot adomá-
nyozott. 

— G ó z o n y G y ö r g y székesfehérvári kanonok-
nak szent István napján tartott beszédeért, melyben 
első királyunk hitbuzgalmát hasonló buzgalommal ecse-
teli, köszönetet mondunk. — Z á d o r y János hittanár, 
ugyanazon alkalommal Budán ezen tételt fejtegeté : „ott lép 
életbe a kötelességek teljesítésének versenye, hol biztos a 
jogok sulyegyene," és a többi közt az egyházi hatalomra 
nézve némelyek azon véleményét hozván fel, hogy valamint 
parancsol a lélek és a test engedelmeskedik, ugy parancsol-
jon a lelki hatalom s az állam engedelmeskedjék, ekkép el-
mélkedik : „Meglehet, hogy jó akarat mondotta ki ezen elvet, 
hanem az alkalmazás kimutatta, hogy ez által csak veszí-
tene az egyház, mert mihelyt a lelki hatalom kormányozná 
az államot, megváltoznék természete s alágördülne a fölsé-
ges magasságból és maga is tünékeny hatalommá válnék. 
A theocraták emelni akarván a vallást, száműzik az égből 
a földre, a helyett, hogy dicsőítenék lealacsonyítják, mert 
szellemiségéből detronisálják. Az egyház fönsége nagysága 
miatt összeférhetlen a világi renddel arra nézve, hogy azt 
közegei által igazgassa. A lelki hatalom, mikor a körülmé-
nyek kényszerítése folytán polgári ügyekbe avatkozott, 
.sokkal többet szenvedett ezen világba való excursioi által, 
hogysem ne kivánnók, miszerint jogkörébe visszahúzódjék. 
Kivánjuk ugyan szakadatlanul, hogy a keresztény igazság 

uralkodjék, elveibon azonban és ne papjaiban." Aláirható-e 
itt minden tétel ? 

— H o l l ó Mihály prépost, nyugVffóthi plebanus aug. 
28-án, életének 64-ik évében elhunyt. O fordította a Szent-
István-Társulat által kiadott „Fabiola" czimü örök becsű 
és kedvességü elbeszélést, mi nevét az irodalmi téren is 
ismertté tette. 

— A debreczeni egyházkerület erélyes óvást tett közzé 
az iskolai törvény ellen ; nézetét azonban a „Prot. egyh. 1." 
nem osztja, sőt megtámadja és mások is rosz alják. Ekkép 
a prot. tábor is meg van oszolva az államnak az iskolára 
való befolyására és közösitési törekvéseire nézve. 

— Az evangelikus Gusztáv-Adolf-egylet mult héten 
tartotta Bayreuthben 24-ik közgyűlését. Nagy harangozás, 
ünnepélyes menet s templomi zene után dr. Kahnis tanár 
tartott beszédet, melyben hallgatóit sürgősen inti : ne he-
lyezzék bizalmukat a korszellemben, mely saját szülötteit 
nyeli el; ne építsenek az emberi műveltségre; ne kövessék 
a felvilágosodás lidérczfényét, sem a tudományok lámpa-
fényét, sem pedig az érzelgés holdvilágát ; ne engedjék ma-
gukat. elragadtatni a korszellem sebes hullámai által, hanem 
örömüket keressék Siloahnak csendes vizeiben. — Bár be-
látnák minél többen, hogy hit nélkül semmire se mehetnek 
sem ezen sem a más világon. Az egylet bevétele ez évben 
194,185 tallérra rúgott, melyből Ausztriában 301, Porosz-
országban 348, Romániában s Törökországban 60, Bajor-
országban 56, Francziaországban 39, Amerikában 12, Hol-
landban 16, Belgiumban 8, Schweizban 6, Oroszhonban 5, 
Olaszországban 4, Spanyolhonban 1 templom segélyezte-
tett. — Ezen porosz egylet nagyon jól tudja, miért segé-
lyezi annyira az osztrákprotestánsokat ! 

— A müncheni egyetem theologiai kara elkészítette 
már a feleletet Hohenlohe herczeg, bajor állam miniszternek 
a közeli zsinatra vonatkozó kérdéseire. A felelet eddig t i tok , 
de mint jól értesült forrásból állítják, aligha fogja az első 
muzsikus-állam miniszterét kielégíteni ; a tárgyat dogma-
tikus s egyházállami szempontból kimentőleg tárgyalja. — 
Hasonlóképen elkészítette válaszát a würzburgi egyetem 
theologiai kara is, és semmiben sem tér el a müncheni fele-
lettől, írja az „Augsb. Pztg". 

— A „Straubinger Tagblatt" szerint Smitt, aimbachi 
káplán bevádoltatott az altanitó által, mintha egyik beszé-
dében azt mondotta volna, hogy a képviselők nagyobbrésze 
többet gondol a bordélyházakkal, mint a közjóval, felesé-
geiket otthon hagyták és a szabadszemélyek után futkoz-
nak. A vizsgálat megkezdetett, a vádlott tagadja a vádat, 
a hívek közül sem hallott senki ilyesmit; a törvényszék 
mégis 1 havi várfogságra ítélte öt. 

— Az irgalmas testvérek, kik 20 év óta teljesitik a 
genti beteg- és fogházban a szeretet kötelmeit, közel vannak 
számüzetésükhez ; e dracoi rendszabály Piipe bizottmány i 
tagnak tulajdoníttatik. Londonban nemrég Norfolk herczeg 
150,000 frankot hagyományozott ezen szerzetnek, mely a 
kath. Belgiumban már nem türetik. 

Kegyes adakozás. 

Péterfillérül e jelszóval : „Dominus conservet Pontificem Pium 
IX et vivificet eum] et beatum faciat eum in terra et non tradat eum 
in animam inimicorum ejus" egy esztergomi clericus 1 aranyt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasov 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 8-án. £ 0 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Még egyszer a „Sola Salvifica." — 
Kalászatok K o v á c s Zsigmond pécsi püspök ő mlgának 
beigtatási beszédéből. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

^ _> 
Még egyszer a „Sola Salvifiea". 

(Folytatás.) 

Továbbá a „Religio" 46. sz. 365. lapján állít-
tatik: „a k ü l s ő l e g más egyházakban létező jóhi-
szemű olyanok, kiknek az egyedül üdvözitő hit nem 
hirdettetett, s akik az egyedül üdvözitő egyház felől 
épen semmit sem hallottak saját személyes hibájok 
nélkül, — az ilyenek s z e l l e m i l e g valódi tagjai 
az üdvözitő egyháznak." — »Kik Krisztus tanitásá-
ról semmit sem tudnak önvétkök nélkül, elég az úgy-
nevezett b e n f o g l a l t h i t — implicita fides, mely-
lyel az bir, aki kész mindent hinni és tenni, mit Isten 
a k a r " — t e h á t h a b á r c s a k „a t e r m é s z e t 
akár a kinyilatkoztatás utján, rendelt, — úgy elég 
azon egyedül üdvözitő egyház tagjává b e n s ő k é p 
is lenni". — 51. sz. 402. lapján: „Ebben az i s t e n i 
k i n y i l a t k o z t a t á s e l i s m e r t s z ü k s é g e s -
s é g é b e n s e n n e k é r z e t é b e n fenekük az 
úgynevezett b e n f o g l a l t h i t " , — „a k i k " — 
ennek ápolói — „bensőleg l á t h a t l a n kapocs által 
v a l ó d i t a g j a i az egyháznak." Iparkodtam a 
szavakat a maguk összefüggésében idézni és gondo-
lom, az idézéssel nem ferdítettem el azok értelmét, 
mely nézetem szerint a „ b e n f o g l a l t h i t " és a 
l á t h a t l a n , b e n s ő , s z e l l e m i e g y h á z t a g s á g 
meghatározásában öszpontosul. 

Ámde a b e n f o g l a l t h i t eddig feltételezte a 
kereszténység alap- vagyis főágazatainak ismeretét 
az Istenről, Krisztusról, Szentháromságról, lélek-
h alhatatlanságról, malasztról, melyeket az egyház a 
megtérteknek, catechumenusoknak előadott, és a 
melyekben azután a többi hittant mintegy b e n -
f o g l a l t n a k tekintett. „Ipsa etiam ecclesia fatetur, 
quod primarii articuli ab omnibus e x p l i c i t e sint 
credendi, et reliquorum fides i m p l i c i t a sufficiat." 
(Dobmayer Instit. theol. in Comp. red. T. I. p. 228.) 

Legalább elkerülhetlen szükségesnek tartatott az 
isteni kinyilatkoztatásnak átalános ismerete : „quo-
modo credent, quem non audierunt, e r g o f i d e s 
ex a u d i t u , a u d i , t u s a u t e m p e r v e r b u m 
D e i (revelanti s)" mond szent Pál. „ E i d e s i m p l i -
c i t a g e n e r a l e m f a c t a e a D e o r e v e l a t i o -
n i s n o t i t i a m s u p p o n i t " (Op. cit. T. 2. p. 327. 
m. 297.) 

Tehát eszerint „az isteni kinyilatkoztatás csu-
pán elismert s z ü k s é g e s s é g é b e n , s ennek é r z e -
t é b e n " — magának a k i n y i l a t k o z t a t á s po-
s i t i v t é n y é n e k i s m e r e t e n é l k ü l — nem 
tudom, mikép lehet „az úgynevezett benfoglalt hit-
nek fenekleni" ? — Még kevésbbé megfogható, mi-
kép lehet „benfoglalt hitük azoknak, kik, bár ön-
vétkök nélkül, „Krisztusról semmit sem tudnak" és 
kik'„készek hinni és tenni, mit Isten, habár csak a 
t e r m é s z e t u t j á n r e n d e l t " ? minthogy a római 
káté is, — de 9. symb. art. n. 16 — egyfelől csak 
azokról beszél mint egyházi tagokró l :„qui v e r a m 
f i d e m p r o f i t e n t es", tehát isteni kinyilatkozta-
tásba hittek ; másfelől „Nam et si quivis — úgy-
mond — ratione, et sensibus percipit ecclesiam, id 
est hominum conventum in terris esse qui Christo 
domino addicti, et consecrati sunt, neque ad eam 
rem animo concipiendam fide opus esse videatur 
cum nec judaei, nec turcae quidem de eo dubitent : 
tarnen illa mysteria, quae in S. Dei ecclesia conti-
neri partim declaratum est, partim in Sacramento 
ordinis explicabitur, m e n s f i d e t a n t u m i l l u -
s t r a t a , n o n u l l i s r a t i o n i b u s c o n v i c t a 
i n t e l l i g e r e p o t e s t . Quare jure optimo confi-
temur nos E c c l e s i a e v o t u m , munera et digni-
tatem n o n H u m a n a r a t i o n e c o g n o s c e r e (  

sed f i d e i o c u l i s i u t u e r i . " (Catech. Rom. de 9. 
Symboli articulo n. 20.) — Tehát e szerint nem a 
kinyilatkoztatás szükségességének valamely átalá-
nos, belső, homályos elismerése és ennek bármily 
szorongó érzetében, óhajtásában és sejtésében, —ha-
nem az egyház e r e d e t é n e k t é n y l e g e s , p o -
s i t i v és történelmi tudatán alapult és Istentől 
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ihlett hitben lehet csak a többi egyes hittitkok és 
ágozatokbai hitnek benfoglaltatni. 

A m i pedig „a l á t h a t l a n , b e n s ő , s z e l -
l e m i e g y h á z t a g s á g o t " illeti, ezt már csak 
azért is idegen eszmének találom, mert ez a prote-
stánsoktól felállított l á t h a t l a n e g y h á z r a látszik 
vezetni, ami ismét a kath. egyház tanával ellenkezik. 
E szerint ugyanis „In ecclesia, etsi diversa sint 
membra nempe, variae nationes judaeorum. gentium 
liberi, et servi, pauperes, et divites, cum tarnen 
b a p t i s m o i n i t i a n t ur , unum corpus cum Chri-
sto fiunt, cujus ille caput est." (Catech. Rom. 1. c. 
n. 25.) 

Erre ugyan mondatik a „Religio" 51. sz. 403. 
lapon, hogy „az anyaszentegyház tanitása szerint 
minden az üdvre szükséges kegyszer nemcsak testi-
leg, külsőleg, hanem k i v á n a t i l a g is felvehető"; 
igen, de mikép lehet kivánni azt, amit az ember nem 
ismer? Már pedig csupán az isteni kinyilatkoztatás 
elismert szüksége vagy s z ü k s é g é n e k é r z e t e , a 
keresztség intézményének ismeretét, tehát vágyát 
sem zárhatja magában. „Ignoti nulla cupido." Ezt 
látszik bizonyítani a tridenti zsinat 6. ülés 4. fejezete 
a megigazulásról mondván : „Quae quidem translatio 
post e v a n g e l i u m p r o m u l g a t u m sine lavacro 
regenerationis, a u t e j u s v o t o f i e r i non potest." 
Az „evangelium promulgatum" tehát a vágykereszt-
ségnek világos feltételévé határoztatik. Ezzel tökéle-
tesen megegyez a tridenti zsinat id. ülése 6. fejezete 
miszerint „Disponuntur autem (adulti) ad ipsam 
justitiam, dum excitati divina gratia et adjuti f i d e m 
e x a u d i t u c o n c i p i e n t e s libere moventur in 
Deum c r e d e n t e s vera esse q u a e d i v i n i t u s 
r e v e l a t a e t p r o m i s s a s u n t , atque inprimis 
illud, a Deo justificari impium per gratiam ejus, per 
redemtionem, q u a e e s t in C h r i s t o J e s u ; — 
denique d u m p r o p o n u n t s u s c i p e r e b a p t i s 
m u m " stb. Itt is a „ h a l l á s b ó l i h i t " , az „isteni 
kinyilatkoztatásba", a „Krisztus általi megváltásba" 
a „felveendő keresztség szándokának" vagyis „ki-
vánatának", „vágyának", „óhajának" elkerülhetlen 
szükséges előzményeül tekintetik. 

Felhozatik ugyan ez ellen a „Rel." 50. sz. 395. 
lapon s 51. sz. 401. lapon a pogányszázados Kornél 
példája, kiről Act. 10,2. mondatik, hogy pogány 
létére is, ha nem birt is Jézus ismeretével, vallásos, 
istenfélő, alamizsnálkodó és I s t e n e l ő t t k e d v e s 
v o l t . " Azonban „Nec tamen — úgymond sz. Ágo-
ston Lib.dePraedestinat. SS. — s i n e a l i q u a f i d e 
donabat et orabat. Nam quomodo invocabat, in quem 

non crediderat ? Sed si posset esse sine f i d e C h r i s t i 
salvus, non ad eum mitteretur architectus, Petrus." 
Tehát a százados nem volt minden ismerete nélkül 
Krisztusnak és minden hit nélkül Iránta, és még ez 
sem volt elég, hanem egészen meg kellett oktattatuia 
és kereszteltetnie sz. Péter által. Úgyszintén az idé-
zett fej. 36. vers szól ugyan az Isten előtt kedves és 
i g a z u l á s t mivelő pogányokról, de milyen „iga-
zulás"ez? a következő vers mindjárt megfejti, olyan, 
mely K r i s z t u s á l t a l i békét szerez, „a n n u n -
t i a n s p a c e m p e r J e s u m C h r i s t u m . " Mihez a 
glossa hozzáteszi : „ergo pax et justitia s i n e C h r i -
s t o non habentur." Igy az Act. 11,18 és az egész 
10. és 11. fejezet nem a Krisztus evangyeliomától 
elzárt, s maguk természetes eszére és szivére szőri-
tott üdvözülő pogányokról szól, hanem szól azoknak 
a K r i s z t u s h i t é r e v a l ó m e g h í v á s á r ó l és 
v i z z e l i m e g k e T e s z t e l é s é r ő l , ami épen nem 
a „b e n f o g 1 a 11" , hanem a „ n y i l v á n o s " — ex-
plicita— h i t n e k , és az ezzel rokonult v i z k e -
r e s z t s é g n e k szükségére mutat. Megerősíti ezen 
véleményt aquinoi sz. Tamás Summa 2. 2. p. 10. a 
S. 4., ahol épen Kornél századosról kimondja, hogy 
„Quia tempus revelati evangelii advenerat, f i d e 
in C h r i s t u m e xp 1 i c i t a opus illi fuit." Átalá-
ban, hogy a „justitia" — „igazság" — alatt, melyet 
„az istenfélő pogányok mivelnek", — „in omni 
gente, qui timet Deum, et operatur justitiam, ac-
ceptas est illi", — azon igazságot vagyis „megiga-
zulást" kell érteni, melylyel az Isten tesz igazakká 
bennünket, — „justitia, qua Deus nos justos facit", 
úgy nem lehet bebizonyítani, mint a publikanusról, 
kiről pedig Udvözitőnk mondja : „descendit hic 
j u s t i f i c a t u s in domum suam", vagy mikor 
Zachariás-és Erzsébetről Luc. 1,6. mondatik: „Erant 
autem j us t i ambo ante Deum, incedentes in omni-
bus mandatis e t j u s t i f i c a t i o n i b u s Domini sine 
querela", ahol világosan a Moyses törvénye szerint: 
„ k ü l s ő , l e g á l i s i g a z s á g " : vagyis „gáncstalan-
ság" értendő. Ha pedig, Luc. 1, 75. Zachariás mond-
ja : „Serviamus illi, in s a n c t i t a t e et j u s t i t i a 
coram I p s o " , ugy is tudja mindenki, hogy jöven-
dőről szól: „daturum se nobis, ut serviamus illi" t. 
i. a megváltó Isten, a ki „fecit," azaz megkezdte — 
„redemtionem plebis suae." Ez tehát egyenesen nem a 
zsidók által már K r i s z t u s r ó l i t u d o m á s és ben-
n e v a l ó h i t n é l k ü l b i r t , de é p e n O á l t a l a 
b i r a n d ó s z e n t s é g - é s i g a z s á g r ó l értendő. 
Azért nagyon helyesen mondatik a „Rel." 51. sz. 402. 
lapján : „Igen, az igaz-, jó- és szentnek főelvéhez 
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c s a k k i n y i l a t k o z t a t á s á l t a l emelkedhetik 
az ember." 

Ami a „Religio" 51. sz. 402. lapján mondatik, 
hogy „természetfeletti isteni kegyelem mindegyik-
nek adatik, aki n e m m é l t a t l a n r á" , — nem 
gondolom, hogy t. czikkirónak értelmében annyit 
jelentsen, mintha a „hit malasztja" csak a „m é l -
t ó k n a k " adatnék, akik t. i. azt m e g é r d e m l i k ; 
mert ez ellen igen világosan szól a tridenti zsinat 
6. ülése 5. fejezete, miszerint : „ipsius justificationis 
exordium in adultis, a Dei per Jesum Christum prae-
veniente gratia sumendum esse, hoc est ab ejus 
vocatione, qua n u l l i s e x i s t e n t i b u s e o r u m 
m e r i t i s v o c a n t u r " . — U. o. 8. fejezet : „gratis 
autem justificati ideo dicimur, quia n i h i l eorum, 
quae justification em praecedunt, sive fides sive opera 
i p s a m j u s t i f i c a t i o n i s g r a t i a m p r o m e -
r e t ur . " Igy az 1., 2. és 3. canon a megigazulásról. 
Emiitett tétel tehát csak annyit jelenthet, mint a 
„Rel." id. sz. 401. lapján felhozott mondata sz. Ágo-
stonnak, miszerint „a keresztény hithozta üdvtől 
senki sem fosztatott meg, aki" — az isteni kegye-
lemmel összeműködvén — „méltó volt rá, s a kinél 
mégis hiányzott, az" — az isteni kegyelemmel össze 
nem működvén — „nem volt méltó reá", mint a 
zsidók nem voltak méltók, kikhez mondák sz. Pál 
és Barnabás apostolok : „vobis oportebat primum 
loqui verbum Dei : sed q u o n i a m r e p e l l i t i s 
i l l u d , e t i n d i g n o s v o s j u d i c a t i s v i t a e 
a e t e r n a e : ecceconvertimur ad gentes" Act. 13,46. 
Itt ugyancsak „külkegyelemről", az „Isten igéjének 
kegyelméről", „gratia verbi, vei evaugelii externa"-
ról van szó, de a hol Isten ezt nyújtja, ott a belső 
malaszttal megelőzi az illetőket, amint ezt Lydia 
asszony példája mutatja : „cujus c o r D e u s a p e -
rui t ,ut intenderet his,quae d i c e b a n t u r a Paulo" 
(Act. 16,14.) és amint sz. Leo pápa Serm. 1. de 
Epiph. mondja a keleti bölcsekről : „D e d i t a s p i -
c i e n t i b u s i n t e l l e c t um, qui praestitit signum", 
szabadságukban állván az illetőknek a belső isteni 
kegyelmet elfogadni vagy visszavetni. 

(Vége kőv.) 

K a l á s z a t o k K o v á c s Zsigmond pécsi püspök 
ő mlgának beigtatási beszédéből. 

(Vége.) 

Ministri cum sitis verbi Dei, adiutores Dei, oraculum 
Spiritus S., quorum laboré plura quae irruerunt, mala de-
pellenda, plurima quae in terei der unt, restituenda sunt bona, 
hoc vehementer expetit et omnino exspectat a vobis S. mater 

Ecclesia ut errorum tenebras, praeposteras novitates et dif-
formitates, quas libido parit novaturiendi, atque irrestricta 
loquendi et scribendi licentia ingerit, dispellatis, causamqu ) 
Ecclesiae huius omni affectione sustineatis, cuius auetoritate 
sublata, elangvescere fidem, eliminari e populorum cordibus 
submissionom et legum reverentiam, laxari interiores reipu-
blicae nervös, et regimen omnis omnino potestatis labefactari 
est necesse, ita, ut sine lege, sine ordine, sine ration e iam 
omnia confundantur, imo cuncta temere praesumantur. 
Opinionum commenta delet dies ; Jesus Christus autem heri 
et hodie, ipse et in secula. Veritas fidei lucerna pedibus no-
stris. Catholicus mihi nomen, Romanus cognomen. „Viden ! 
quomodo quae Christus aedifieavit, nemo destruit, et quae 
ille destruxit, nemo aedifieavit. Aedifieavit Ecclesiam, et 
nemo ipsam destruere potest ; destruxit templum Jerosoly-
mis, et nemo ipsum restaurare valet, idque tam diuturno 
tempore ; quamvis enim Ecclesiam destruere tentaverint, 
non potuerunt tarnen; quamvis templum Jerosolymis denuo 
excitare conati sint, frustra moliti sunt."1) „Facilius est 
solem exstingvi, quam Ecclesiam deleri. Quis enim hoc prae-
dixit ? Is qui earn fundavit. Coelum et terra transibunt, sed 
verba mea non praeteribunt. Hoc non modo dixit, sed et 
complevit. Cur enim Ecclesiam magis fundavit, quam coe-
lum ? Siquidem est coelo pretiosior Ecclesia propter coelum. 
Coelum conditum est propter hominem, non homo propter 
coelum."2) 

Ven. Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! Non est 
Deus dissensionis, sed pacis ; igitur subtrahatis vos ab omni 
fratre ambulante inordinate et non secundum traditionem 
nostram.8) Filii cum simus caritatis, spiritus dissensionis 
omnis proeul sit a nobis. Nos ad hoc vocati sumus ut fide 
calcemus mundum ; et haec est victoria quae vincit mundum, 
fides nostra; fides autem est una, sicut Christus unus est. 
Ecclesia Dei, nisi semper et ubique una, semper sibi constans 
in eodem judicio, in eadem sententia, numquam tantis tri-
umphis aucta fuisset. „Obsecro vos itaque fratres per no :3n 
Domini nostri Jesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, et 
non sint in vobis schismata, sitis autem perfecti in eodem 
sensu et in eadem sententia."4) Omnes uuanimes, compatien-
tes, fraternitatis amatores, miséricordes, modesti et humiles ; 
implete gaudium meum, ut dissidiorum fervorem et studia 
partium vitantes, animi vestri Spiritus S. dulcedine perfun-
dantur, ad concordiam fiectantur, vinculo caritatis fortiter 
una ac svaviter vinciantur, atque ad obedientiam adducan-
tur, ut in omnibus vobis una eademque sit fides mentiuin, 
una eademque actionum pietas, unum idemque pacis studium. 
„In domo Dei, in Ecclesia Christi, unanimes habitant, con-
cordes et simplices persévérant. Idcirco et in columba venit 
Spiritus S., simplex animal et laetum, non feile amarum, 
non mortibus saevum, non ungvium laceratione violentum ; 
hospitia humana diligere, unius domus consortium nosse, 
cum générant simul filios edere, cum commeant volatibus 
invicem cohaerere, communi conversatione vitam suam de-
gere, oris osculo concordiam pacis agnoscere, legem circa 

') S. Joan. Chyrs. lib. quod Christ, sit Deus. 
2) S. Joan. Chyrs. hom. 4. in vidi Dominum. 
a) 2. Thess. 3. 6. , 

1. Cor. 1. 10. 
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omnia unanimitatis implere. Haec in Ecclesia noscenda 
simplicitas, haec Caritas obtinenda, ut columbas dilectio fra-
ternitatis imitetur, ut mansuetudo et lenitas agnis et ovibus 
aequetur."5) 

Nil porro vocationi vestrae seu magis convenit, seu 
earn amplius ornat , quam scientia sanctorum, qua vos prae-
cellere oportet, ut tamquam doctores ad consummationem 
sanctorum, et lucentia in medio nationum luminaria, codi-
cesque populi, umbram ignorantiae luce sapientiao divinae 
depellere, errores debellare, semitam perfectionis christianae 
designare, legemque explicare valeatis. „Labia vestra pu-
blicos et communes quodammodo constituunt fontes, e qui-
bus dominicus grex fluenta haur i t coelestia. Imitentur ergo 
labia vestra na turam fontis, qui non manat prius in rivum, 
nec in lacum effunditur, donee suis satietur aquis, sed plenus 
in se ipso, quod superabundat , sine suo damno communicat ; 
hic replet, hic fervet, hic iam securus effundit, exundans et 
erumpens. Multa prius infundenda sunt, ut effundere audea-
mus, de plenitudine iam, non de penuria largientes."6) Ut 
ampliores sapientiae et scientiae thesauros vobis comparetis, 
urgent praeter multiplices easque gravissimas muneris vestri 
partes, pericula quibus vivimus obnoxii. Plurimi namque 
sunt e numero filiorum huius seculi, qui pervestigant quidem 
lata terrae,alta coeli et profunda maris,sed Christum nesciunt, 
ideoque per avia deviaque rapt i ruinas moliuntur fidei, 
semperque para t i ad impugnandum, perversa sua figmenta 
audacter praedicant, et sua falsa non alio scopo ingerunt, 
quam ut imperitos circumveniant, et incautis mortem pro 
salute propinent. His quotidianis impetitionibus nequaquam 
turpi ter cedendum, potius viriliter resistendum vobis est, 
eoque connitendum ut hostium vires enervetis, animisque 
fidelium robur addatis, alioquin ignaros et debiles ventus 
rapiet, turbinisque incursio ut invalidas arbores evertet. 
A r m a autem vestra, gladius et scutum, scientia est ; quo 
speciosioribus armis veritatem quis impugnat, eo uberior et 
solidior sit in vobis scientiae apparatus, oportet, quo in ca-
ptivitatem redigatis omnem intellectum in obsequium Chri-
sti, eosque qui ad malum moti sunt mendacio fallente, ad 
bonum reducatis veri tate cogente. 

Nulla tarnen pollet vi et efficatia verbum doctrinae, 
nisi commendetur exemplo vitae nostrae. Quapropter non 
dicenda modo, sed et facienda sunt sancta. Docere tan tum, 
vanum ; facere tantum, parum ; docere et facere, inversum ; 
facere et docere, perfectum est. „Sic luceat lux vestra coram 
hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent pa-
trem vestrum, qui in ceolis est."7) Exemplum esto fidelibus ; 
in omnibus praebe teipsum exemplum, forma factus gregi ex 
animo ; monet Apostolus. Qui servi sunt corruptionis non 
aliam noscunt regulám quam praesentem voluptatem, et 
p r iva tum cuiusque commodum; cupidi tatum torrente abri-
p iuntur ; vulnus in fronte gerunt et non sentiunt. Nos vero 
auctores esse oportet eius, quae a Deo est nativitatis, beatae 
regenerationis, atque adeo adeptionis eius, qua per gra t iam 
filii Dei efficimur. Sacri ergo cum simus duces, sic sacra 
demus, sacra dicamus, sacra etiam faciamns, ut exemplo 

6) S. Cyprian do unit. Eccl. 
6) S, Bern. Ser. 18. in Cant. cant. 
') Matt. 5 ,16 . 

nostro qui in vitiorum coeno iacent, ad virtutis t ramitem 
reducantur, et qui esuriunt iustitiam, reficiantur ; qui minus, 
compungantur ; qui minime, confundantur • omnisque pro-
cax et maledica lingua testimonio vitae nostrae confutetur. 
Sit nobis Jesus Christus, pastorum omnium exemplar, spe-
culum lucens, liber docens ; sit for t j tudo per quam subleve-
mur, virtus per quam sustentemur, lux per quam videamus, 
gloria per quam?gaudeamus, vita in qua vivamus. Sanctis-
sima manibus vestris crédita habetis charismata ; sit ergo 
doctrina vestra spirituális medicina populo Dei, sed sit odor 
quoque vitae vestrae delectamenum Ecclesiae Christi. Ego 
quidem cupio semper ilia de vobis audire in quibus glorifi-
cetur Deus, honoretur ministerium vestrum, et anima mea 
laetificetur. „Genus cum sis electum et nobile, vindica tibi 
nobile genus similibus moribus, quod non aliunde nobile 
quam niorum integritate et fidei fortitudine fit. P e r haec 
sancti vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt 
repromissiones. Hoc chirographum paternae tuae haeredita-
tis, ubi inspicias portionem, quae te obtingit. Induere forti-
tudinem et haereditasti. Posside fidem, posside pietatem, 
posside sapientiam, sed sapientiam sanctorum, ipsa est 
timor Domini, et habes quod tuum est. Habes sine defrau-
datione integrum paternum fundum." 8) 

„Christianis haec data est forma vivendi, utdi l igamus 
Dominum Deum nostrum ex toto corde, ex tota anima, et 
ex tota mente, deinde proximum nostrum, tamquam nosmet 
ipsos. In his enim duobus praeceptis tota lex pendet et pro-
phetae. Merito Ecclesia catholica mater christianorum ve-
rissima, non solum ipsum Deum, cuius adeptio vita est 
beatissima, purissime atque castissime colendum praedicans, 
nullam nobis adorandam creaturam inducens, cui serviro 
iubeamur ; neque confundens quod virtus, quod denique pax 
ipsa dist inguit , nec rursum separans, quod maiestas una 
coniungit ; sed etiam proximi dilectionem atque caritatem 
ita complectens, ut variorum morborum, quibus pro pecca-
tis suis animae aegrotant, Ecclesia Dei et Jesu Christi ! 
omnis apud te medicina praepolleat. Tu pueriliter pueros, 
fortiter iuvenes, quiete senes, prout cuiusque non corporis 
tantum, sed et animi aetas est, exerces et doces. T u feminas 
viris suis non ad explendam libidinem, sed ad propagandam 
prolem, ad rei familiaris societatem, casta et fideli obedientia 
subiieis. T u viros coniugibus non ad illudendum imbecillio-
rem sexum, sed sinceri amoris legibus praeficis. Tu paren-
tibus filios libera quadam Servitute subiieis, parentes filiis 
pia dominatione praeponis. T u fra t r ibus f ra t res religionis 
vinculo firmiore atque arctiore, quam sanguinis, nectis. T u 
omnem generis propinguitatem et affinitatis necessitudinem, 
servatis na turae voluntatisque nexibus, mutua cari tate con-
stringis. T u dominis servos non tam conditionis necessitate, 
quam officii delectatione doces adhaerere. T u dominos servis 
summi Dei communis Domini, consideratione placabiles, et 
ad consulendum quam coercendum propensiores facis. T u 
cives civibus, gentes gentibus, et prorsus^homines pr imorum 
protoparentum recordatione, non societate tantum, sed qua-
dam etiam fraternitate coniungis. Doces reges prospicere 
populis, monens populos se subdere regibus. Quibus honor 

8) Bern, de Consider. 
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debeatur, quibus affect us, quibus reverentia, quibus timor, 
quibus consolatio, quibus admonitio, quibus cohortatio 
quibus disciplina, quibus obiurgatio, quibus supplicium se, 
dulo doces, ostendens quemadmodum et non omnibus omnia-
et omnibus Caritas, et nulli debeatur iniuria." (S. Aug.) Huius 
Ecclesiae catholicae, quam citata S. Doctoris verba velut vali-
dissimum omnis publicae et privatae felicitatis fulcrum pro 
condigno celebrant, doctrinam et saluberrimam disciplinam 
inviolatam custodire, ac capiti eiusdem affectu vere filiali 
adhaerere, eamdem scientia et sanctimonia vitae ornare, 
pro iuribus eiusdem fortiter pugnare, multiplicem eumque 
salutarem influxum, quem in civilem rempublicam exercet, 
et beneficam ad dirigendas fidelium conscientias vim irre-
misso atque multiplicato studio ad amplius regni Dei incre-
mentum opportune vertere sanctum vobis sit. Utinam eidem 
sua légitima in ferendis salutiferis legibus, in fidelibus foe-
dere matrimonii copulandis, inque iuventute instituenda et 
educanda ubique terrarum tribuerentur adversaque studia 
in irritum caderent. „Tunc vincit Ecclesia cum laeditur, 
tunc intelligit cum arguitur, tunc obtinet cum deseritur." 
Ju ra sancta vereri et in omni acie et congressione tueri 
semper sanctum, semper catholici nominis decus, atque 
iusti viri officium est, ne iisdem laesis flagellum approximet 
tabernaculis gentium, in quarum medio talia fierent. Eccle-
sia in prosperis perinde ac adversis semper viva est, semper 
vera, semper sancta, semper potens, in terra gradiens, sed 
aeterna quaerens, spatia aeternitatis iure possidens securo. 
Omnis, quam Ecclesia patitur adversitas, non est nisi ten-
tatio ; sed sicut nulli succumbit tentationi pacis, ita superat 
tentationem omnis etiam pressurae, quandoquidem dormien-

tem fidem et iacentem disciplinam censura coelestis semper 
erigit, et post longae quoque noctis horr ibilem caliginem, 
Dei luce radiata semper elucet Ecclesia. Quod quidem opus 
gratiae est, non autem adversitatis, imo gratiae ad confusio-
nem adversantium. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
F L O R E N C Z . Folyó évi juliushó 27-én itt a forra-

dalmi pártnak egyik kiváló emberét, Dolfit, volt pékmestert 
temették el, miután a közönség a szabadkömivesi páholyok-
ból a munkásegyletektől származó óriási falragasz ok által 
már előre is arról lett volna tudositva, hogy a temetés 
„egyszerűen polgári" leend, s minthogy ez az első ilynemű 
látvány volt, történt, hogy a nép mindenütt, a merre a me" 
net haladt, nagytömegesen összetódult. 

A páholyok és a munkásegyletek szavukat tartottál^ 
sem pap, sem kereszt nem volt látható, még a koporsófödő 
is, mely máskor egy nagy fekete posztóból áll, melynek kö-
zepén egy aranykereszt van, ezen alkalommal egy vörös 
posztóból állóval cseréltetett fel, melyen semmiféle keresz-
tény vagy egyátalán vallási jelvény nem látszott, négy vé-
gét tar tot ták Trappolti, az olasz szabadkőművességnek 
nagymestere, Guerazzi, az ismeretes köztársasági bujtogató, 
Fabrizzi, tábornok, Garibaldinak párthive és valamelyik 
florenczi páholynak tiszteletreméltója s végül Martinati, 

egy munkásegyletnek elnöke és a „Zenzero" czimü demo-
crata lapnak szerkesztője. 

A halotti menetet igen nagy néptömeg kisérte, részint 
fekete öltözetben, részint blouse-okban, nöi munkásegylet-
nek tagjai hordták a fáklyákat . Az istentagadás eme 
tüntetésszerü fellépésének daczára, a halott mégis a városi 
temetőben temettetett el, azaz szentelt földbe, minthogy a 
florenczi városi hatóság nem ismer vallásbeli különbséget, 
csak adófizetőket ; s igy történt, hogy a keresztnek esküdt 
ellenségei halottukat mégis azon helyre temették, mely a 
Monte alle Croci, a kereszthegynek nevét viseli. 

Dolfi halálát liagymázi roham okozá, mely legott ke-
letkezése pillanatában fejére vetette magát, oly rögtön s oly 
erőszakosan^, lépvén föl, hogy a szerencsétlennek egyetlen 
egy világos percze sem volt többé, melyben dolgait végez-
hette, vagy az egyház vigasztalását kérhette volna. Igy 
aztán megtörténhetett, hogy a szabadkőművesség, a halott 
testét mintegy magához ragadhatta, hogy Florencz városá-
nak gyönyörködtető látványt és utánzásra késztő példát 
adhasson : s e tekintetben ugylátszik jól is számitott, mert 
a nép, mindenütt a hol a menet látható volt, roppant szám-
mal gyűlt egybe. 

E szerint itt egy csoport újkori barbarral állunk szem-
ben, kik immár világos nappal kezdik magukat az utczán 
mutatni. S ezek roszabbak az ókor barbárjainál, kik Krisz-
tust nem ismerék, s nem ismerheték a keresztény polgári-
sodásnak áldásait; mert ők mindkettőt ismerve, megtagadják 
az elsőt, levetkőzik a másikat. Azok hamis hitet vallottak, 
ezért törve az egy igaz ellen, ezek minden hitet félre dob-
nak, sőt, nem érve be azzal, hogy minden tettük egy-egy 
gyalázat, elkövetve Istenen s az ö egyházán, még azt is 
akar ják, hogy ez utóbbi őket elismerje s istentelen nézeteik-
hez alkalmazkodjék. 

Azt mondják az egyháznak : Mi ezen embert kiragad-
tuk karjaid közül, a r ra vit tük, hogy téged gyűlöljön és 
utáljon, hogy átkot mondjon reád ; mi nem engedtük meg, 
hogy halálos ágyához közeledjék a te szolgád oly czélból, 
hogy neki Istenről beszéljen; hanem mi magunk kisértük 
őt az örökkévalóság küszöbéig; — hanem azért t e fogod 
őt eltemetni s pedig azon helyre, melyet te magad fölszen-
teltél s a hol azok nyugosznak, kikért mindennap imádko-
zol ; ez az utolsó bántalom, melylyel a törvény engedélye 
szerint illethettünk téged s ime a törvény nevében el is kö-
vetjük azt r a j t ad ! 

Minő idők ezek s minő törvények ! Mily tiszta öntu-
dattal cselekesznek azok, kik oly fönnszóval Róma birtokát 
követelik s mily sötét hályog lepi el azon hatalmasoknak 
szemeit, kik ezeket eme fáradozásaikban segitik ! A capito-
lium csúcsáról akar ják törvényeiket hirdetni, a hazugság 
törvényeit, melyeknek hirdetése a keresztény polgárisodás-
nak halálát jelezné, mert hatalmuk érvényesülése azonos a 
keresztnek ledöntésével, — ezt akar ják s ebben a földnek 
napjai még segitik őket ! 

Az emberi nem becsületének érdekében nem kellett volna 
megengedni soha, hogy az u. n. római kérdés még csak ke-
letkezzék is ; s ha ezen kérdés mostanság tettleg létezik, ha 
éveken át huzódhatik már, annélkül, hogy valaki találkoz-
nék, kinek elég bátorsága lenne a jognak nevében karddal 

i 
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megoldani azt, akkor csak annak jelét láthatjuk ebben, 
hogy a társadalom súlyosan beteg. 

Onnan van az, mert e földnek nagyjai „hasztalanokká 
lettek", mint az irás mondja (13 zs.) ; de j a j nekik, mihelyt 
azokká lőnek, mihelyt elfeledék, hogy az Isten őket a né-
pek vezérei-, atyjai-, gondozóivá rendelte ! — ha ők eme 
tisztükben nem akarnak eljárni többé, akkor a Mindenható 
majd gondoskodik helyettesitésről ! 

E G Y E S Ü L T - Á L L A M O K . (M i s s i ó i t u d o s í t á s.) 
(Folyt.) E zsinat a tridenti zsinat után a legnagyobb volt. 
Hét érsek, 40 püspök, három apát és több mint 100 theo-
logus és rendfőnök volt jelen. Egész Amerika szemei Balti-
morén csüggtek. A zsinat a szént-olvasó vasárnapján nyit-
tatott meg. E r i tka és nagyszerű esemény New-York-, Phi 
ladelphia- és Washingtonból is hozott ide idegeneket. A 
hatalmas város utczáiban már a reggeli órákban r i tka élet 
pezsgett, s e pezsgés központja a székesegyház volt. A 
menet az érseki palotából a város két utczáján haladt át. 
A piaczon mintegy 20,000 néző állt. Csaknem attól lehetett 
tartani , hogy zavargások fognak történni ; de misem tör-
tént. Az egyházi fenségnek ily fénybeni nyilvánulása a 
másvallásuakat nagyon meghatotta és néma csodálkozásra 
gerjesztette. Midőn főleg Baltimoreban a nyilvános ünnepé-
lyek lárma és zaj között történnek, az imposánt processio 
nyugodtan és ünnepélyesen haladott előre. A keresztet a 
kispapok csaknem belátkatlan sokasága követte karingben, 
ünnepélyes karéneket hangoztatva. Utánok 120 áldozár 
következett, párosan, gazdag miseruhákba öltözötten. Ezek 
után a különféle rendfőnökök, átalános helyettesek és pap-
neveldei igazgatók jöttek gazdagon hímzett pluviálékban. 
Ezeket követte a 40 püspök és a 7 érsek, — mindnyájan 
gazdag főpapi ornátusban : végre a ft. bältimorei érsek 
mint pápai delegátus s a zsinat elnöke, teljes segédlettel. A 
leggyönyörűbb idő valamint a menet ünnepélyességét, úgy 
az ornátusok fényét is emelte. Nemcsak az utczák voltak 
emberekkel tömve, hanem még a házak, sőt a fák s maguk 
a háztetők is. A processio benyomása oly hatalmas volt, 
hogy azt még az angol napilapok is leirliatlanul fenségesnek 
jelezték. Lehetett látni az amerikaiak arczain, mily intő 
szózat intéztetett hozzájok, hogy mindaz, amit ők az egy-
ház tekintélye-, méltósága- és fenségéről a történet lapjain 
és részből történeti regényeikben is olvastak, s amit ők 
már eltűntnek hittek és kedélyesen a „tempi passati"-hoz 
számítottak, most egyszerre teljes életerőben és ilju vidor-
ságban áll szemeik előtt, és pedig a meg nem fogyatkozott 
egyházi tekintély és erőteljesség oly öntudatával, hogy a 
megszámíthatlan kiváncsiak között létezett komoly gon-
dolkozók nem szabadulhattak annak higgadt megfontolá-
sától, ha valljon nem ezen magához mindig hasonló és min-
dig megifjuló egyház-e az, melyet Krisztus urunk alapított 
és melynek rendületlen szilárdságot és az idők végéig való 
fenállást igért és adott. 

Több angol újság csakugyan ezen értelemben is nyi-
latkozott. 

Ha már a menet imposánt volt, még inkább az volt a 
nagyszerű cathedrálisba való bemenet. A bevonuló papságot 
több mint 100 tagból álló zenekar fogadta. A püspökök és 

az érsekek, valamint a rendfőnökök a szentélyben foglaltak 
helyet. A többi papság a szentély mellett a templomhajóban 
helyezkedett el, mely is e napon a roppant szorongás kike-
rülése végett csak a közönség egy részének volt nyitva. Az 
apóst, delegátus az érseki trónon elnökölt. A pontificális 
szentmise teljes zenekisérettel vette kezdetét. Beethoven 
mise-zenéje adatott ; ez az ünnepély fenségéhez tagadhat-
lanul a legillőbb volt. E pontificális szentmise alatt oly fény 
és oly fenség nyilvánult, amilyen bizonyos tekintetben még 
Rómában sem látható. Rómában ugyanis a szentatya mél-
tósága előtt minden más egyházi tekintély elenyészik : a 
püspökök ott nem aranynyal himzett ornátusokban, nem 
drágakövektől ragyogó infulák- és pastorálékkal lépnek 
fel, hanem vászon- vagy egyszerű selyemruhákat viselnek. 
Ok az oltárnál a pápa mellett segédkeznek, vagy csak egy-
szerűen jelen vannak, anélkül, hogy reájok különös tekintet 
lenne. E zsinati pontificális szentmise egészen más alakú 
volt. I t t 46 püspök és érsek teljes díszben, infula- és pasto-
ráléval, állt a pápai delegátus mellett. Mily nagyszerű s 
megragadó látvány — a ragyogó püspökbotoknak ez er-
deje, midőn azok a pontificális szentmise alatt bizonyos 
időben a zsúfolt szentélyen áthaladtak. A jelenlevő prote-
stánsoknak alkalmuk volt a szentmisének, mint az újszö-
vetség áldozatának, méltóságát és fenségét átérezni, s a 
kath. istenitiszteletnek melegségét és szentségét az ő isteni 
tiszteletük hidegségével összehasonlítani. A beszéd, melyet 
a szentmise végén a new-yorki érsek tartott, valódi remek-
mű és egészen a maga helyén volt. A new-yorki „Herald" 
az egész sz. beszédet magának táviratta, s így az már a 
következő napon az amerikaiak kezében volt. Ez a legjobb 
benyomást tette mindenütt, valamint az egész zsinatnak 
folyama is. Az amerikai hangadó teljes sajtó a legnagyobb 
tisztelettel szólt felőle, s a prot. igehirdetőket ismételve arra 
intette, hogy a kath. klérustól példát vegyenek. Ha ugyanis 
ez igehirdetők összegyűlnek, értekezésük kiváló tárgya a 
politika, és ez reájok nézve rendesen a viszály almájává 
válik, mely az értekezések egységét és testvéries jellegét 
magától semmíti meg. A kath. hierarchia e zsinatában ők 
legnagyobb bámulásukra a kath. egyház legfőbb méltósá-
gait látták éjszak-, dél-, kelet- és nyugatról, és pedig több 
mint 5000 mföldnyi távolból — tehát távolabbról, mint 
Europa Amerikától fekszik — összegyűlve, és köztük a 
politikaij véleménykülönbségnek még csak árnyéka sem 
t ü n t f e l ; mert politikai dolgokról az egész zsinat folj ama 
alatt még csak egy hang sem ejtetett. Ez Baltimore, Phila-
delphia, New-York és átalában az egész állam vezértagjai-
nak alkalmat szolgáltatott arra, hogy a prot. igehirdetőket, 
kik a háború alatt oly botrányos fanatismust tüntettek fel, 
ugyancsak megleczkézzék. 

A zsinat teljes két hétig tartott, és zárünnepélye még 
több népet csődített össze, mint megnyittatása. A rendőrség-
egész tevékenységét készült kifejteni, hogy az utczákon a 
rend fentartassék ; azonban szerencsére a rendőrségre mi 
szükség sem volt. Azon tisztelet, melytől a népség a fenséges 
processio láttára meg újra áthatva volt, volt a legjobb véd-
fal. Maga az egyesült-államok elnöke — Johnson is külön-
vonattal jött el Washingtonból, hogy a zárünnepélyen jelen 
legyen. En egészen közelében voltam s igy azon benyomást, 
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melyet ez ünnepély reá tett, ra j ta tüzetesen észlelhettem. 
Az ünnepély reggeli 9 órától d. u. 1 % óráig tartott . Az 
elnök nem mozdult helyéből és e magasztos jelenettől nem 
vonta el szemeit. Minden a kath. egység-, méltóság- és te-
kintélyre mutatott, mely a főből kisugározva, az alárendelt 
egyházi méltóságokra ömlik, és végre áldásos hatását a 
hivek egész közönségében érvényesíti. A pápai delegátus 
által hivatott össze a zsinat, az ő elnöklete alatt nyittatott 
meg és záratott is be. A zsinat határozatai azonnal Rómába 
küldetnek, hogy ott megerősitést és szentesítést nyerjenek. 
Ünnepélyesen emlékeztetett erre azoknak aláíratása. A 
püspökök mind infulával és pluviáléban mentek a főoltár-
hoz, s azon a zsinati határozatok okmányát aláírták. Ez 
aláírás egy óránál tovább tartott. E ténynek magasztos je-
lentősége kétségkivül egész szellemi hatalmával ragadta 
meg az elnököt s a többi magasállásu amerikait. Erezniök 
kellett azt, hogy a kath . hierarchia tekintélye mily biztos, 
tiszteletreméltó és 18 századon át kipróbált alapon nyug-
szik, és mily végtelen különbség van az ő tanácskozmányai 
és határozatai, és a modern államkormányzat eljárása közt, 
hol mindenütt csak túlkapás, önérdek, frivolitás és véle-
ménykülönbség mutatkozik. 

Valóban, mily különbség létezik ilyen zsinat és a kö-
zött, ami a washingtoni capitoliumban történik, és különö-
sen a congressusnak Johnson elnök irányábani magatartása 
közt ! A hatás az elnökre annál kedvezőbb volt, miután az 
két fiát a georgetowni jezsuita-collegiumban nevelteti. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumenta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi tra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 

(Folytatás.) 

Szívesen emlékezünk reá vissza, mily kitűnő gondos-
kodással töltötték be ezek a hierarchikus fokozatban hiva-
talukat, mennyi hitetlent s tévhitüt nyertek meg az igaz 
hitnek, mennyi sok rendetlenségeket hoztak helyre az egy-
házi fegyelem terén, mily sok hitküldérséget szerveztek 
vagy helyreállítottak, mennyire igyekeztek a mohameda-
nismus utálatos tévelyeit visszaszorítani, eretnekségeket 
már keletkeztükben elfojtani s a szakadárságtól megmen-
teni keletnek mint nyugotnak régi egyházait. A Rómával 
egyesült Konstantinápoly helyzeténél fogva hivatva volt 
arra, hogy nyugotnak védbástyája, keletnek pedig apostoli 
központja legyen a vallási dolgokban; a patriarchák hűsége 
által megnyerte Konstantinápoly a 4-ik század óta a vallá-
sos világban azon helyet, melyet elérni törekedett a politikai 
világban s azt hatalommal s lángészszel kezei közt meg is 
tartotta. íme, ekkor volt Konstantinápoly valóban nagy és 
hatalmas ! 

Azonban Konstantinápolynak főpapjai mindjárt ha-
talmuk kezdete óta hütelenek lettek magasztos küldetésük-
höz s nagyravágyásukban, úgy látszik, szédelgésben szen-
vedtek. Ok hatalmsságra törekedtek, de Róma nélkül, 
mondhatni Róma fölé akar tak emelkedni, ők a hierarchikus 
fokozatban a legfelsőbb fokra iparkodtak eljutni, nem véve 

tekintetbe azon utat, melyet Jézus Krisztus és az apostolok 
k i tűz tek; ők parancsolni aka r tak az egyházban anélkül, 
hogy az egyház fejétől egyedül származható küldetést 
megnyerték volna. íme, ez volt forrása hibáiknak, téve-
lyeiknek ! 

Nagyravágyásukban minden eszközzel oda törekedtek, 
hogy a patriarchiai széknek azon állást szerezzék meg s 
biztositsák az egyházi hierarchiában, mely állást Konstan-
tinápoly a politikai téren elfoglalt. S hogy e czéljukat el-
érhessék, nem riadtak vissza semmi akadálytól, nem voltak 
semmi tekintettel sem a törvényre, sem az isteni intéz-
ményekre. 

Kezdetben az igaz, az egész küzdelem pusztán elő-
ülési kérdésnek látszott lenni, mely jogot a vetélkedő keleti 
főpapok felett a konstantinápolyi püspök maga számára 
akarta kivívni. A császárok pártfogolása alatt eleinte a 
heracliai püspökök joghatósága alól iparkodtak magukat 
kivonni az u j főváros főpapjai mint suffraganeusai a neve-
zett egyháznak. Későbben már befolyásuk nagyobbitására 
s a joghatóságuk alá tartozó területnek a metropolita s más 
szomszéd püspökök hátrányával való kiterjesztésére töre-
kedtek. Nectarius felhasználta a Konstantinápolyban tartott 
második egyetemes zsinatot arra, hogy e jelenlevő egyház-
atyák által a konstantinápolyi püspökséget az egyházban 
második helyre, Róma után az elsőre tétette azon okkal 
élve, hogy megdicsőíttessék az uj császári főváros. A chali 
cedoni negyedik átalános zsinaton Anatol konstantinápolyi 
püspök szorgalmazásai s cselszövényei következtében az 
összegyűlt püspököknek egy része uj határozatot hozott, 
mely által elismertetik, hogy a konstantinápolyi püspöknek 
joga van Kelet minden püspökeitől felebbezést elfogadni s 
megerősíttetik a második egyetemes zsinatnak határozata, 
mely Konstantinápolyt Róma után helyezi, mind azon ok-
ból, mert Konstantinápoly főváros, a császárnak székhelye, 
u j Róma. 

A konstantinápolyi püspöknek túlkapásai a metropo-
liták, exarchák s szomszéd püspökök iránt kezdettől fogva 
a legigazságtalanabbak voltak. Mindamellett ezen jogbitor-
lások nem voltak egyebek, mint a személyes jogoknak sé-
relmei. De a Nectarius s Anatol által kierőszakolt határo-
zatok már tovább mentek s megsértették az apostoli intéz-
ményt, magát az isteni eredetű hierarchiát. Mert hisz az 
által, hogy Konstantinápoly mindjárt Róma után helyezte-
tett, a szent Péter által szervezett patriarchátusok felfordit-
tattak, megváltóztattatott az apostoli intézmény. Az pedig, 
hogy ezen felforgatásnak okául mindig csak az hozatott fel, 
miszerint a konstantinápolyi széket ezen u j méltóságra-
emelés megilleti, hogy ezen nagyravágyó püspökök az egy-
házban létező rendet a politikai változások modorához akar-
ták szabni s igy az isteni küldetés helyére a császárnak 
akaratát tették s alaposan felforgatták vagy felforgatni 
iparkodtak az isteni rendelés behozta hierarchiát. 

Helybenhagyhatta-e Róma, az isteni törvényeknek s 
intézményeknek főőre, ezen határozatokt , melyek oly 
nyilván ellenmondottak minden isteni s apostoli rendelke-
zésnek ? Egyátalán nem ! S azért a szentszék soha sem 
erősítette meg, soha sem ismerte el ezen kierőszakolt zsinati 
határozatokat s azokat folytonosan elvetették a pápák, mint 
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például sz. Leo a 4-ik, nagy sz. Gergely a 6-ik s első szent 
Miklós a 9-ik században. 

Ami a konstantinápolyi püspök által maga számára 
erőszakosan lefoglalt felebbezési ügyet illeti, a római szent-
széknek kötelességében állott a jogaikban megsértett patri-
archákat s püspököket védelmezni $ rendre utasitani a jog-
bitorlót. Igy volt kénytelen a római anyaegyház mint anya 
és biró, belekeveredni ezen minduntalan megujuló vitákba. 
Állása hozta magával, hogy a szentszék többször volt kény-
szerítve a jogbitorló ellen keményebben fellépni ; noha a 
legtöbb esetben, mint gyengéd anya, iparkodott a ezivódó 
feleket kibékíteni, összeegyeztetni érdekeiket. S mindez 
nehéz feladat volt, melyet azonban a római szentszék lelki-
ismeretesen betöltött azáltal, hogy egyesítve az okosságot a 
szilárdsággal, mindig az egyháznak szent ügyét hordozta 
szivén. Ha pedig némelyiknek a római pápák közül 
valaki azon szemrehányást tenné, hogy nem léptek föl min-
denkoron elég erélylyel, annak nem szabad felednie, hogy 
az ellenkező érdekeket kiegyeztetni mindig nagy nehézség-
gel jár , hozzá véve még azon akadályokat is, melyek ily 
kényes ügynek megoldását mindig véghetlenül nehezítik. 
A konstantinápolyi püspökök azonban minden rendre-
utasitást félretettek, s támaszkodva a császároknak különös 
pártolására a kierőszakolt jogi kedvezményeket folyton bi-
torolták s inkább elnézésből, mint megegyezésből maguk-
nak fentartották a patriarchák felett a második, Róma után 
az első rangot. Azon előny, melyben igy önmagukat min-
denek daczára részesítették, befejezi ezen nagyravágyási 
szomorú küzdelemnek első időszakát. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő excája 

beható körlevelet bocsátott ki az iskolatörvényre s ügyre 
nézve, melyben mind a papságnak, mind a hívőknek külö-
nösen szivökro köti, hogy a fiatal nemzedék kiképzése kö-
rül fáradozó tanitó urakat tiszteletben s becsülésben tartsák, 
mert ők a papság munkatársai , kiknek a legnehezebb, de 
egyszersmind az érdemszerzésre a legtágasabb pálya jutott ; 
miért is rendeli, hogy a tanítók mind magán, mind hivata-
los felszólításokban és érintkezésekben „ur" czimmel czi-
meztessenek és a lelkészi hivatal munkatársainak tar-
tassanak. 

— A gyergyó-sz.-miklósi templom számára a nmélt. 
érdélyi püspök 2300 forintos orgonát rendelt meg, mely 
kegyességért hálát szavaz ő excájának a lelkész híveivel 
együtt. 

— P a n k o v i c s István püspök ő mlga a velejtei hit-
községnek értékes miseruhát ajándékozott. 

— K o v á c s Zsigmond pécsi püspök ő mlga beigtatása 
alkalmából a pécsi szegényeknek 300, a kórháznak 100 
frtot méltóztatott adományozni. 

— Az annyira kedvelt „Egri képes naptár" 1870-ik 
évre változatos, tanulságos tartalommal elhagyta a sajtót. 
Ara 20 kr . Pesten megrendelhető a Sz.-István-Társulatnál 
és minden könyvkereskedő által. 

— A „Hitelemző beszédeknek II . füzete megjelent, 
tar talma a negyedik hitágazattól a tizedikig terjed. Belbecse 
minden füzettel szembeötlőbb. 

— Czenstohowai tudósitás szerint a jasna-gorai ke-
gyeleinképhez ez évben rendkivüli volt a zarándoklás, mint-
egy 30,000-en érkeztek oda Lengyelország minden részéből. 
Szeretnénk ebből következtetni, hogy a hitérzet még nem 
oly lankadt, mint az istentagadók gondolják. A világ nem 
oly rosz, mint a lárma után itélni lehetne, de bizonyosan 
elég rosz annyira, hogy a jók tömörülve teljes buzgalmat 
fejtsenek ki az igazság és erény megszilárdításában, ter-
jesztésében. 

— A falazat, mely a concilium helyiségét a Pétertem-
plom többi részeitől elválasztja, már elkészült. A Berlinben 
megrendelt szőnyegzet, mely a tág térség befoglalására s zol-
gáland, megérkezett. A berlini katholikusok kellemesen meg-
lependők a szentatyát, nem csak a gyári, hanem az átszállí-
tási költségeket is fedezik. 

— A chelmi püspök, Kuziemski, abbeli nyilatkozata 
miatt, hogy a conciliumra fog menni, összeütközésbe jött a 
kormánynyal. Orosz kémek felfogták Romávali levelezését. 

— A jTimes'-nek hasábjain a németek vallásossága 
fölött nagyjelentőségű közlemények olvashatók. A többi 
közt John Anketell, az amerikai egyháznál alkalmazott hit-
szónok Dresdában ekkép nyilatkozik : Vallásosságra nézve 
bármely evangelikus keresztény értelemben itt igen roszul 
állunk. A némely egyetemeken a rationalismus ellen megin-
ditott reactio teljesen meghiusult és hatástalan volt a nagy 
tömegre, melynek vallásossága egyedül az Isten létérőli igen 
gyenge és határozatlan fogalomban áll. A prot. papság itt 
csak megvetéssel találkozik, mert csupán egyházi rendőr-
ségnek és vallási utczaseprönek tartat ik. Egyedül az állam-
hatalom tar t ja fön, mely ha elvonatnék, az egész reformatio 
összeomolna. Előkelő szászországi papoktól hallottam, hogy 
ha a kormány levenné kezét, a nép többsége ma megválna 
a kereszténység minden külső formájától ép ugy mint már 
megvált a keresztény igazságtól. 

— A krakói zárdafőnöknő helyettesével együtt vissza-
bocsáttatott a zárdába. Az erkölcsi érzet teljes számüzött-
ségére mutat azon lelketlenség, melylyel a nem is constatált 
esemény a sajtó egy része által kizsákmányoltatok. A föld 
alá bújhatna sok iró, ha volna benne szemérem. 

— A brünni püspök nem jelenvén meg az indóház-
ban a főherczeg üdvözlésére, ki a Józsefféle emlékünnepnél 
a fölséget képviselte, a legmagasb körök neheztelését vonta 
magára. Az ünnep József császár azon tettének emlékére 
rendeztetett, melynél fogva 100 év előtt ott szántott. Nem 
tudjuk, mi akadályozta a főpapot a tisztelgésben ; talán elvei 
szerint magyarázta az irás eme szavait: Nemo mittens ma-
num ad arat rum et respiciens retro aptus est ad regnum 
coelorum. 

— Giskra miniszter rendeletet bocsátott ki az ünnepek 
megülésére nézve, melyben sajnálatát fejezi ki, hogy a nép 
sok felesleges ünnepet ül meg ; bevallja azonban, hogy az 
ünnepek rendezése nem az államkormányt illeti s azért ja-
vasolja, hogy maga a nép belátván a munka becsét, szaba-
dítsa föl önmagát a felesleges ünnepek megtartásától. I ly 
tanításra a nép majd megkísérti más törvények alól is fel-
szabadítani magát ; a törvények tekintélyének aláásása egy 
téren sem kisértethetik meg anélkül, hogy az ekkép keltett 
szabadosság más téren is ne lenne érezhető. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Még egyszer a „Sola Salvifica.« — 
Hitbátorság. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Még egyszer a „Sola Salvifiea44. 
(Vége.) 

Még egy fontos állítás van a fenforgó czikk-
sorozatban, melyre szintén némely őszinte és igény-
telen észrevételt kivánok koczkáztatni. T. i. a „Rel," 
51. sz. 401. lapon az mondatik, hogy „az ü d v e l -
v e s z t é s e mindig az ember v é t k e . " Hogy itt 
szántszándékos vétekről van szó., kitetszik abból, mi 
ugyanazon lapon alább mondatik : „az igazság 
utáni vágy és törekedés, a j ó a k a r a t , az ü d v el-
n y e r é s é n e k alanyi f e 11 é t e, és pedig okvetlenül 
szükséges és e l é g s é g e s oly értelemben, hogy a 
j ó a k a r a t h i á n y á b a n , legyen bárki az igazság 
birtokában épen úgy nem üdvözülhet, mint aki j ó -
a k a r a t b i r t o k á b a n l é v é n n e m k á r h o z i k , 
h a b á r törekedése daczára az i g a z s á g o t m e g 
n e m i s m e r h e t t e is." A honnét önkint követ-
kezik, hogy u. sz. 402. lap szerint „átalában a 
n e m ö n o k o z t a t u d a t l a n s á g o t I s t e n a z 
e m b e r n e k n e m r ó j a f e l ; nem t a n i t j a a z 
e g y h á z , hogy a hitetlenek a z é r t , m e r t K r i s z -
t u s t n e m i s m e r i k , k á r h o z n a k e l " ; a 403. 
lap szerint „az a n y a g i t é r n e m g á t o l j a , 
hogy az e m b e r a k e g y e l e m á l t a l a z e r e t -
n e k s é g k ö v e t k e z m é n y e i t ő l , h a b á r a b -
b a n s z ü l e t e t t " — és természetesen önhibája 
nélkül megmarad is — „ m e g ő r i z t e s s é k é s 
ö r ö k é l e t r e j u t h a s s o n . " Eszerint tehát az 
„ e g y e d ü l ü d v ö z í t ő e g y h á z r ó l " szóló tan 
értelmében, az ü d v n e k ú g y , m i n t a k á r h o -
z a t n a k nem volna más t é n y e z ő j e , mint az 
e m b e r i a k a r a t . 

Már ami az ü d v ö t illeti, hogy itt sem az 
a k a r a t az e g y e d ü l i t é n y e z ő , kitetszik mind-
azon sz. irási és zsinati helyekből, melyek az I s t e n 
m a l a s z t j a n é l k ü l az embert minden jóra k é p -

t e l e n n e k , — az Istent a teremtmények, az embe-
rek üdve feletti határozatban t ö k é l e t e s e n s z a -
b a d n a k , — a hitet, mely nélkül senki nem üdvö-
zülhet, kizárólagos I s t e n a j á n d é k á n a k , — a 
megigazulást és igy az üdvöt Isten „qui gratuito 
abluit" cselekvő — „afficiens" —- érdemlő — „meri-
toria" — eszközlő — „instrumentális" működésének 
tulajdonítják. (Trid. Sess. 6. Cap. 7. de justif.) A 
k á r h o z a t o t illetőleg, hogy ennek sem az a k a r a t 
egyetlen tényezője, kitetszik azon zsinati helyekből, 
melyek szerint az eredendő bűn valóságos vétket, 
„ p e c c a t u m , quod m o r s e s t a n i m a e " - h o z a 
kisdedekre is, „qui n i h i l p e c c a t o r u m in 
s e m e t i p s i s comittere potuerunt", és melyek 
szerint ezen vétkek által „omnes homines facti 
f i I i i i r a e , usque adeo s e r v i p e c c a t i , sub 
p o t e s t a t e d i a b o l i et. m o r t i s , ut non modo 
gentes p e r v i m n a t u r a e — egyedül az emberi 
akarat által — sed ne judaei quidem per ipsam etiam 
l i t e r a m l e g i s inde liberari, aut surgere possent." 
(Trid. Sess. 5. de pec. orig. n. 2,4. Sess. 6. de justif. 
Cap. 1.) Kitetszik ezekből, hogy a ker. kath. egy-
háztan szerint az üdv és kárhozat oeconomiájában 
nem csupán az emberi akarat, de a megfoghatlan 
isteni működés is főtényezőnek ismertetik. 

Nem tagadhatni ugyan, hogy egyes sz. atyák 
és egyházi irók a zsidókat a Moyzes, a pogányokat 
pedig az ész törvénye által — j ó a k a r a t m e l l e t t 
— az egyház tagjainak és az örök üdv részeseinek 
látszanak elismerni, de a symbolumok és zsinatok 
ezt nem mondják, azért e nézetet kényes dolog „az 
e g é s z e g y h á z " tana gyanánt hirdetni. („Rel." 
51. sz. 402 — 403. lap.) Sőt az egyháznak csak az 
egy „limbus"-ról szóló hitczikke nem akasztja-e 
meg ama Krisztus előtti szenteknek és jámboroknak 
üdvözülési elméletét? Minthogy ezen tan szerint az 
Üdvözitő „his qui in c a r c e r e erant spiritibus 
veniens praedicavit" (1. Pét. 3,18) és „ascendens in 
altum captivam duxit с a p t i v i t a t e m" (Eph. 4,9.) 
„Quorum sepulcra in passione Domini sunt patefacta, 
horum corpora sunt Christo résurgente de pulvere 
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suscitata. Dacebat enim ut prius resurgeret ille, de -
inde illi : sicut dixit apostolus Paulus : Christus re-
surr exit ex mortuis primitiae dormientium ; et sicut 
cum d o m i n o s u r r e x e r u n t ita cum Domino 
ascendente e t i a m i p s i a s c e n d e r u n t ? " (S. 
Aug. serm. de resurr.) Eszerint Krisztus előtt nem 
volt helye az üdvözülésnek. 

A sz. a tyáknak e tekintetben felhozott nyilat-
kozatai tehát többet nem jelenthetnek, mint a mit 
sz. Pál Rom. 3 30 mond : „unus est Deus qui justi-
ficat circumcisionem (a zsidókat) ex fide, praeputium 
(a pogányokat) per fidem" (t. i. „Christi"); — azaz, 
hogy a zsidóknak a Moyses törvénye — „lex paeda-
gogus in Christo", — a pogányoknak az ész vagy 
természet törvénye — „ipsi sibi sunt lex" — volt 
Krisztushoz vezető k a l a u z u k , de hogy akár a 
zsidó, akár a természettörvény m a g á b a n e l é g -
s é g e s volna az üdvösségre, azt már alig lehetne 
kath. forrásokból kimagyarázni. Ugyanis sz. Pál 
világosan k imondja : „ e x f i d e justificat g e n t e s 
Deus" — „ex lege nemo justificatur apud Deum". 
(Gal. 3,8.11.) 

Oly értelemben veendő' Tertulliannak is ama 
mondata : „anima humana naturaliter Christiana"; 
mint Feneioné, miszerint „az embernek, ha részre-
hajlatlanul vizsgálódik, vagy a t h e u s s á vagy k a -
t l i o l i k u s s á kell lennie", azaz, az emberi lélek és 
ész romlatlan és természetes működése őt a ker. 
kath. hit és egyház elismerésére vezeti, de ez ko-
rántsem tesz annyit, mintha az ész a maga eredeti, 
puszta állásában, vagy átmeneti vizsgálódásának 
bármely stadiumában már tökéletes, ü d v ö z i t ő 
nyugpont já t találhatná. 

Visszatekintve tehát észrevételeim fonalára ezek-
ben összpontosítom igénytelen nézeteimet. 

A kath. hitfogalom a „Sola Salvifica"-ról ér-
dekli nemcsak az elvont t a n t , m e l y ü d v ö z i t ^ 
de a személyeket is, k i k e t ü d v ö z i t , hiszen a t a ^ 
mely üdvözit, csak a s z e m é l y e k r e vonatkozólag 
lehet ü d v ö z i t ő . Sőt nemcsak személyek átalában, 
de e g y é n e k is — Montanus, Priscillianus, Mace-
donius, Lutherus, Calvinus stb. érintetnek az egy-
háznak az üdvözitő tant óvó határozmányaiban. 

Továbbá „ b e n f o g l a l t h i t " által „ l á t h a t -
l a n b e n s ő , s z e l l e m i t a g j a a z e g y h á z n a k " 
csupán „a k i n y i l a t k o z t a t á s s z ü k s é g é n e k 
e l i s m e r é s e és é r z e t e á l t a l " a kinyilatkoztatás 
t é n y é n e k i s m e r e t e és K r i s z t u s b a n t h i t 
n é l k ü l senki sem lehet, mert: „fides est omnis hu-
manae salutis fundamentum", „fides autem ex au-

ditu : auditus autem per verbum Dei (revelantis)", 
és ez még a „v á g y le e r e s z t sé g n e k" is mellőz-
hetlen feltétele, a pogány százados példája e tételt 
csak erősitvén, az ellenkezőt pedig czáfolván. 

A „természetfeletti kegyelemre vagy malasztra" 
ö n m a g á t ó l méltó nem lehet senki, ugyanis a 
kegyelem vagy malaszt épen azért az, mert nem ér-
demből van.: „non ex operibus : alioquin gratia 
jam non est gratia". De igenis a m a l a s z t t a l 
ö s s z e m ű k ö d ő e m b e r m é l t ó lehet az ü d v ö s -
s é g r e , mert Istennek „tanta est erga omnes ho-
mines bonitas, ut eoruin velit esse m é r i t a , quae 
sunt ipsius d o n a . " Trid. Ses?. 16.de justif. Cap. 16. 

Végre a kath. tan szerint az emberi akarat sem 
az ü d v n e k , sem a k á r h o z a t n a k nem lehet 
e g y e t l e n tényezője, ugyanis a megigazulásra, a 
jó cselekedetekre és igy közvetőleg az üdvre nézve 
áll sz. Ágoston mondása : „totum ex gratia, totum 
ex liberó arbitrio", „ego et gratia Dei mecum." „Sine 
voluntate tua non erit in te justitia Dei. Voluntas 
quidem non est, nisi tua, justitia Dei non est nisi 
Dei. Esse potest justitia Dei sine voluntate tua, sed 
in te" — t. i. „efficax" — „esse non potest praeter 
voluntatem tuam." Vagy mint cantuariai sz. Anselm 
mondja : „Sic Deo fide, quasi rerum tuarum succes-
sus omnis a te, nihil a Deo penderet : ita tamen om-
nem operam admove, quasi tu nihil, Deus omnia 
solus sit facturus." 

A kárhozatra nézve áll sz. Pál mondása : „reg-
navit mors (gnimae et corporis) etiam in eos, qui non 
peccaverunt in s i m i l i t u d i u e m A d a e " t. i. c se -
l e k v ő l e g , s z á n d o k o s o n , a k a r a t t a l . Es a 
„Salvifica" t megalapító sz. irási, sz. atyai, zsinati és 
symbolumi kifejezések is oly á t a l á n o s s á g b a n 
fogai mazvák, hogy azokban k e v é s súly látszik 
fektetve arra : „akaratból" vagy „akaratlanul" esett-e 
valaki az egyházon kivül? Egyébiránt ismétlem, 
hogy e kettős tétel : „a k i n y i l a t k o z t a t á s s z ü k -
s é g é n e k é r z e t e m á r e l é g s é g e s az e g y -
h á z t a g s á g r a " és „a j ó a k a r a t c s a k ú g y 
ü d v ö z i t i a p o g á n y t , m i n t a k e r e s z -
t é n y t " ; e kettős tétel mondom, utolsó elemezésben 
az egyház korlátjainak absolut szükségét tökéletesen 
lerontja, azaz a láthatlan egyház protestáns elméle-
tére vezet Ugyanis, ha „a jóakarat birtokában az 
i g a z s á g i s m e r e t e nélkül is üdvözülhet az em-
ber", mint ez az 51. sz. 401. lapon mondatik, akkor 
„az igazság ismeret, n e m " — absolut — „ t á r g y i -
l a g o s f e l t é t e l e a z ü d v n e k " , a mi mégis 
ugyanott állíttatik. Különben is ha a „j ó а к a r a t 
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b i r t o k á b a n " a pogány is, „ a k i a z i g a z s á g o t 
m e g n e m i s m e r h e t t e " , csak úgy üdvözül mint 
a ker. katholikus ember, akkor alig volna érdemes 
a szegény hitküldéreknek Cochinchinában elvérzeni. 
Es ezen elvből minő előny háromlanék az embernek 
nemcsak örök, de földi rendeltetésére is — a civili-
satiora? kiki beláthatja! 

E n tehát a „Sola Salvifica"-róli hittant abban 
látom összpontosulni, hogy a kath. egyház kétség-
kívül üdvözitő a maga hiveire nézve, kik azt i s m e -
r i k és igaznak elfogadják, akik pedig nem ismerik 
és el nem fogadják, azokra nézve természetesen nem 
lehet üdvözitő, „qui non credit jam judicatus est". 
Ezekre nézve a kárhozat az egyháznak nem mint 
emberi, hanem mint oly intézménynek, mely által 
— hitünk szerint — Isten maga szól és itél, tehát 
magának az Istennek Ítélete. „Qui est judex vivorum 
et mortuorum." Kinek ez nem tetszik, Istennel szá-
moljon. Minden okos ember beláthatja, hogy az 
egyház maga, mint emberi intézménp, sem üdvöt, 
sem kárliozatot nem adhat. Ami az önnönhibájok 
nélküli hitetlenek és pogányok millióit illeti, érzé-
keny emberszeretettel sajnáljuk őket, óhajtjuk és 
imádkozunk, de, — h o g y k ö v e t k e z e t e s e k 
l e g y ü n k — nem azért, miszerint a sötétségben és 
pogányságban megmaradva, valami más, Isten tud-
ja, mi uton üdvözüljenek, hanem hogy „Istenünk és 
Urunk őket minden tévelyekből kiemelve, a szent 
katholika és apostoli anyaegyházba visszavezetni 
méltóztassék", „hogy minden eretnek gonoszságot 
letéve, a tévelygők szivei megtérjenek és az О igaz-
ságának egységéhez visszajöjjenek", „hogy elűzvén 
Isten sziveik fátyolát, ők is megismerjék a mi Urunk 
Jézus Krisztust", „hogy elhagyván bálványaikat, 
megtérjenek az élő és igaz Istenhez és az Ő egyetlen 
Fiához, a mi Urunk Jézus Krisztushoz", „hogy 
Isten őket a bálványok tiszteletétől megszabadítva, 
az О szent egyházába kebelezni méltóztassék, szent 
nevének dicséretére és dicsőségére." Ez ime fogla-
latja ama nagypénteki imáknak, melyeket az Isten-
hez bocsátunk a szakadárok, eretnekek, zsidók és 
pogányok üdvéért ! 

Hogy ezen tan mellett a kath. egyházban az 
úgynevezett „közjogi", úgy mint „társadalmi tole-
rantia" — mint Rómában a ghetto — megállhat, 
ezt az egyház egész történelme bizonyítja és csak 
azok nem lát ják be, kik nem akarják. Pedig a „phil-
antropia", a „liberalismus", a „szabadkőmivesség" 
többet nem is követelhet, mert az „örök üdvre" 
semmit sem ad. 

Ha tehát a „Sola Salvifica"-ról szóló tan nem 
egyébb, mint az „igazság jogának elismerése," egy, 
az Isten által kijelentett igazságnak hitvallása, —• ha 
a tan ezen természeténei fogva azt minden bevégzett 
küleretnekség, magok a 16. századbeli reformátorok 
is elismerték, s az ellenvéleményüeket keblökből ki-
zárták és kárhoztatták: akkor a kath. egyháznak 
valóban nincs mit aggódni, vagy pirulni a miatt, 
nincs mit lágyítani vagy simítani r a j t a ; mert vagy 
nem Krisztus egyháza az: vagy ha az, Személyisé-
gének öntudatában csak olyan lehet, milyennek azt 
maga alakította Az, „qui est Deus benedictus in 
saecula !" 

Bacsák Imre, 
esp. plébános. 

U i t b á t о г s á g.*) 

Azon pillanatban, midőn Krisztus Kaifás előtt megje-
lent, a pretori udvar leverő jelenetnek vala színhelye. E g y 
szolgáló Pétert — az Üdvözitő 12 tanítványi egyikének 
ismerve, így szólitá meg: — Nemde te is a galileaival valál V 
És az apostol a helyett, hogy emelt fővel bevallaná hitét , 
elég gyarló isteni mesterét megtagadni s azt mondani : Asz-
szony, nem ismerem azon embert! Már 18 százada, hogy 
az evangéliumot olvassák és 18 század után is hasonló bo-
szankodás súj t ja az ily hitehagyas elbeszélését. 

És ugyan mi volt Péter vétke ? Volt-e azon pillanat-
ban istentelen, hitetlen vagy közönyös? Nem, ő hitt Jézus-
ban s szereté őt ; vétke im ez : Péter gyáva volt, midőn 
bátornak kelle magát mutatnia ; szégyennel telt el, midőn 
a pillanat, melyben magát háladatosnak mutathatja vala, 
elérkezett. 

Ezen apostolnak története nem története egyszer-
mind napjainkban számos kereszténynek? Mennyi a kis-
lelkü ember , kinek szive jobb mint életmódja s ki — 
mint bűntől — retteg cselekedeteit elveivel megegyeztetni. 

Pedig magát igy viselni valódi gyávaság. Azon kato-
nának, ki az ellenség elől megszalad, azt mondják : Gyáva 
vagy ! Miér t? Mert kötelmét cserben hagyá a haláltóli féle-
lem miatt. Ez ép annyi, mintha mondanók : Te a mérleg-
egyik csészéjébe tevéd lelkismereted szavát, vezérid hirét, 
zászlód becsületét és a hazaszeretet, melyek azt k i á l t j á k : 
Menj s halj meg ha kell. A másik csészébe azonban a félel-
met helyezéd, az ellen golyóját, véredet s életedet — mondva 
magadban : Fuss ! és te megfutottál, midőn ütközni kellett 
volna, sőt talán meg is halni, de minden áron győzni. íme 
te nem vagy többé ka tona ; de még ember sem. Mert ugyan 
mi történik azon keresztény belsejében, ki fél bevallani hitét 
az emberek előtt ? Ezt mondja magában : Igaz, hogy az 
Isten, lelkismeretem, fogadalmam emléke, legszentebb érde-
keim arra köteleznek, hogy annak mutassam magam, a mi 
vagyok. De ha gyónni és áldozni megyek, s ha elég hős 

*) Marchalnak : „Légy férfiú" czimii és az esztergomi papnöven-
dékek ál al fordított müvéből. 
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vagyok pénteken megenni a halat, mit fognak rólam mon-
dani ? Tudom, hogy inkább kell Istennek engedelmeskedni, 
mint az embereknek. De mit használ ? én félek és nem va-
gyok képes magamat arra elszánni, hogy barátimmal sza-
kítsak s gunymosolyukat eltűrjem. Az ily ember aztán 
elfojtja lelkismeretét, megtagadja Istenét, megfeledkezik 
fogadalmáról s lelkét áldozza fel, nem mintha talán ö neki is 
— mint az emiitett katonának — a halállal kellene szembe 
szállnia, hanem csak hogy hiu gúnyolódásnak ne kelljen 
magát kitennie, mely csak is az irányzókat nyilazza, ellen-
ben a czélba vetteknek mindig dicséretükre válik. 

Az ily ember többet áldoz a félelemnek kötelménél : 
neki áldozza legszentebb szabadságát — a lelkismeret sza-
badságát. 

A lelkismereti szabadság, ide értve a hiba- s roszbani 
szabadságot is, törvényeink- s erkölcseinkben gyökeret vert 
в alkotó része lön az úgynevezett 89-diki v ivmányoknak. 
Valljon jó e avagy rosz az ily szabadság? E fölött vitába 
nem ereszkedem, csak mint tényt emlitem, hogy eme sza-
badság létezik s hogy napjainkban misem alkalmasabb 
létezésének vitatására, mint az ellene intézett támadások. 
Egyébiránt van ennél sokkal jogosabb, kevésbbé kétségbe 
vonható szabadság, s ez a jóbani szabadság. Ez szülőjéül 
nem az emberi jogok hirdetését, hanem az el nem évülő kö-
telmek kijelentését tiszteli. Ez korántsem a Bastille romjain 
lön közzé téve, hanem a császárság amphitheátrumaiban, 
ama halhatlan Thermopilákban lett kivíva, hová 10 millió 
vértanú irá vérével : Menj, mond el a világnak, hogy itt 
haltunk el, megszerzendők unokáinknak a jogot : Az Istent 
szeretni s neki szabadon szolgálni ! 

És ime amaz emlékezetes küzdelmek után oly korban 
élünk, melyben minden ember élvezi a roszbani szabadságot, 
ellenben a jóbani szabadságról sokan önkénytesen lemonda-
n a k ; mások erőnek erejével roszabbaknak akarnak feltűnni 
mint minők, csakhogy visszatetszést ne arassanak. S ugyan 
ki részéről ? Egy szolgáló vagyis olyan emberekéről, kiket 
gyakran szivölc mélyéből utálnak. Olyanokérői, kik mig az 
egyháznak türelmetlenséget vetnek szemére, s az iquisitio 
kárhoztatásában kifogyhatlanok, addig vakmerőségökben, 
a közérzés csúfjára, a legtürhetlenebb zsarnokságot, a lel-
kismeret zsarnokságát gyakorol ják. Valóban sajátságos ! 
Ily szolgaságnak hódolnak az emberek, csakhogy kikerüljék 
a gyenge elméjüség vádját, s felvehessék az erős lelkület 
álczáját. Mintha gyengeség volna az ember részéről magát 
annak mutatni, a mi valóban, megvetve a rágalmakat — 
ellenben erősnek lenni csak annyi, mint annak látszani a 
mi épen nem, s az első embert, kivel útközben találkozunk, 
a lélek sérthetlen szentélyében rendőri szerepre jogositani. 

Kétségkívül Péter is erősnek akar t látszani, midőn 
ama szolgálónak, hogy megnyugtassa s elhallgattassa, gyen-
géden igy felelt : Asszony, nem ismerem azon embert. En, 
Jézus tanitványa ! ? mikor tudom, hogy te más nézetben 
vagy! Nem, asszony, én ennél sokkal bátrabb szivü vagyok. 
Oh nevetséges balgaság ! Kislelkü testvéreim, ti a félelem 
titkos vértanúi, ám legyetek kedélyesek, legyetek szeretet-
reméltók, kerüljetek minden nevetségeset, a mi a félreértett 
áj tatosság vagy roszul alkalmazott egélyből ered, azonban 
legyetek egyszersmind nyilt szabadlelküek s ezt senki sem 

fogja tőletek rosz néven venni. Igaz, hogy nálunk ú g y m i n t 
Francziaországban gyilkoló fegyver a nevetség, ámde a bá-
torlelküség is okvetlen kivivja saját tiszteletét.*) 

E jellemgyöngeség századunkban megtámadja s meg-
bénitja a nyilvános életet. Az korunk legvoszélyesebb sebe, 
mondá egy tekintélyes történész, hogy igen kevés ember 
bir elég lélek- s jellemerővel arra , miszerint szabadon gon-
dolkozzék s meggyőződése szerint cselekedjék. Az egyének 
értelmi s erkölcsi függetlensége az események rohamával 
sodortatik vagy a szájhősök zajába s a népszerű vak köve-
telésekbe temetkezik ; természetes tehát, hogy a gondolko-
zás és cselekvés eme rabságában nincs többé igaz és hamis, 
nincs óvakodó és vakmerő, nincs vezér, nincs katona. Mind-
nyá jan azon egy nyomásnak engednek, azon egy szél sze-
rint irányulnak. 

Az általános gyöngeség kiegyenlít mindent, megszüntet 
minden rangfokozatot, minden fegyelmet az emberek között. 
Az utolsók vezérlik az elsőket, mer t ezeket nyomják s szo-
r i t ják, azok maguk ellenben, mint vak eszközök a zsarnok-
ság által kérlelhetlenül űzetnek előre."**) 

Raj ta tok áll, keresztények, a jellem eme elpuhulásá-
nak gátot vetni. És valljon miért kellene pirulnotok elveitek 
és tetteitek mia t t? ez annyit tenne, mint dicsőségtek leg-
szebb jogczimét szégyenleni. 

Ha arra kerül a sor, hogy valaki bevallja : Én fran-
czia vagyok, az soha sem történik a nélkül, hogy büszkébb-
nek ne érezné magát. És csakugyan van dicsőség e három 
szóban. Ezzel a k a r j a mondani : Én azon néphez t artozom, 
mely elég ágyúval rendelkezett, hogy megvédje Vandomot 
s a franczia Notre-Damot, s elég posztóval, hogy a rokkan-
tak templomát kikárpitoztassa. Én azon néphez tartozom, 
melynek mozdulatára megrázkódik s haragjára megretten a 
világ. 

Én franczia vagyok ! ezzel azt aka r ja mondani ; F r a n -
cziaország a hazám ; Francziaország, eme Sinai birodalom, 
hol a mindenható osztja akara tá t • Francziaország, m elyről 
Jefferson mondá : „Minden embernek két hazája van : Fran-
cziaország és sajá t ja . Azon Francziaország, mely szeren-
csétlensége szakában is ily nyilatkozatot csalt ki egy német 
császár ajkáról : Ha Isten volnék в két fiam lenn e, az 
első szülöttet Istenné tenném , a másikat franczia ki-
rálylyá." 

De bármily dicső legyen is e czim, van ennél még di-
csőbb is, mely közös mind azon emberre!, ki hazugság nélkül 
mondhatja el magáról : Én keresztény vagyok ! 

*) „Egy nagy politikai lakoma alkalmával, miután már jó sok 
felköszöntés történt, s a vitatkozások véget értek, az elnök felszólal : 
„Senkinek sincs már mondani valója ?" s mivel mindnyájan hallgattak : 
„Jó ! tehát menjünk kávézni." A vendégek egyike hirtelen felszólal; 
„Uraim, ha megengedik, nekem volna még mondani va lóm. ' ' Minden ol-
dalról : „Halljuk, halljuk !" Az tehát elkezdte : „Az Atyának és Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében . . . . Hálákat adunk neked, örök min 
denható Ur Isten, minden jótéteményeidért, melyeket a te jóvoltodból 
veendők voltunk, ki élsz és uralkodol most és mindörökké Amen !" lm 
csak e keveset akarám mondani s most, ha önöknek ugy tetszik, menjünk 
kávézni. Mindnyájan nevetni kezdtek, de a mi keresztenyünk elég kéz-
szorítást nyert eme hizelgó', de megérdemlett bók között : Ön derék 
ember !" 

•*) Guizot emlékirata I. köt. 204- old. 
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En keresztény vagyok ! jól megértsük, ez azt teszi : 
Én igazi bölcs és valódi hös vagyok. 

A keresztény valódi bölcs, mert ö látja a mi legigazabb, 
látja pedig mert a legmagasabbról néz. A hjt által megvilá-
gositott értelme neki mindent eleve kijelentett. Egy pillan-
tásra belátja a jelent s az örökkévalót. Felfogja a teremt-
mény üres csillámát s csábjai csalékonyságát. Lá t j a az 
élvek következményét : a lelkifurdalást ; a sziv vonzalmi 
körén feltűnik előtte az állhatatlanság, a szerencsében az 
unalom, a dicsőségben a fordulat s a mindennemű ittasság 
végén a koporsó. Eme szemlélet a kerejz tényt az emberek 
legbölcsebbjévé teszi s képesiti öt ama hasonlat nélküli ki-
váltságra, hogy soha meg nem lepetik. 

A keresztény a valódi hős, mert a kegyelmi segélyt 
kivéve, önmagából kell meritnie az erőt, mely számára biz-
tosítja a győzelmet. A katonát a harczmezőn lelkesíti fegy-
vertársainak látása, vezérének szava, a csatadal, a puskapor 
füstje, az ágyuk moraja, a zászló lengése, a haza veszélye 
s mindenek fölött uralkodójának tekintete, ki kiosztandó ér-
demcsillaggal megrakodva jő üdvözölni a győzelmet. A ke-
keresztény egyedül viv ismeretlen küzdhomokon az Isten 
szeme láttára. Távol van, sőt retteg a gondolattól, hogy az 
emberektől dicséretet várjon. Tankredhez haBonlit ő, ki 
némely vitéz tette után főnöke elé térdelve mondá : Uram, 
az ég s b. Szűz szerelmére kérem, ígérje meg, hegy senkinek 
sem szól erről ! 

A keresztény valódi hős, mert bátorságának nem egy 
napig, de egész éltén át kell tartania ; hogy valaki hős legyen 
a világ szemében, elég egy fényee te t t ; azután nem keilend 
többé hasonlónak mutatkoznia, hanem bízvást választhatja 
a magánélet nyugalmát. A keresztény ellenben mindvégig s 
minden körülmény között ugyanaz tartozik maradni. Kell, 
hogy mindig mindenki irányában hös legyen, még szolgáját 
sem véve ki. 

Végre a keresztény a valódi hős, mert önmaga ellen 
küzd. Önmagát folyton szemmel tartani , s minden tettében 
figyelemmel kisérni ; feláldozni hajlamát idegenkedésének, 
önnön felét a másik ellen felfegyverezni ! saját szivével 
szüntelen harczban élni, egy öntagadás-éltette lolket éjjel-
nappal egész a sirig hordozni : oly hősiesség, melylyel a vi-
lágnak nincs mit összehasonlitnia ; oly hősiesség, mely 
mellett azok is, kik a harczmezőn számtalanszor koczkára 
tevék éltüket, gyáváknak tűnnek fel, ha az öngyőzelemről 
van szó. Ezek győznek kivül s legyőzetnek belül. Készek 
utolsó csepp vérüket kiontani a becsület- s hazáért, de 
nem tudnak ellentállani a hófehér nyakra simult ha j bá-
jának ! 

De különben is, mi van ebben, a mi miatt az embernek 
pirulnia kellene ? vagy mi az, mi az istentelent gúnymosolyra 
jogosítja ? 

Kicsoda az istentelen? Istentelen azon tudatlan, ki 
Voltairenek inkább hisz, mint Jézus Krisztusnak, s a neki 
hízelgő tévtant többre becsüli azon igazságnál, mely öt üd-
vözíthetné. Istentelen azon balga, k i saját lelkét, ég és 
poklot, Istent és minden komoly dolgot nevetséges szinbe 
helyez, hogy annál nagyobb figyelmet fordithassou ama 
hiábavalóságokra, melyeknek egyedül kellene őt nevetésre 
inditaniok. Istentelen azon esküszegő, ki megszegve első 

áldozásakor tett fogadalmát, dicsőségének tar t ja megtagadni 
s káromolni azon Istent, kit anyja térdein hivott volt segít-
ségül. Istentelen azon gyáva, ki nem birván az erény-igé-
nyelte lélekerélyt, lelkismerete furdalásait azok gunyolásával 
törekszik lecsendesíteni, k iknek bátorsága szemrehányás-
ként áll gyavasaga előtt. Es oh nagy Isten ! ilyen emberek-
től félnek ! ! Midőn Leonidás ha záját ígéretéhez híven utolsó 
leheletéig védé, a perzsa csapatok bámulták, de nem gúnyol-
ták vitézségét, és ha gúnyolták volna is : a hös ép ugy 
megveti vala gúnyaikat, mint megveté nyilaikat. Nagyon 
oâtobânak kell annak lenni, igy kiáltok fel én is Bossuettel, 
ki csak azért nem mer bölcs lenni, mert a balgák fölötte 
elménczkednek !*) 

I I I . Azon keresztény, ki hitét az emberek előtt beval-
lani fél, nem csak hogy gyáva, szégyenelvén azt, mi becsü-
letére válik, de háladatlan is. 

Ha ti mesteremberek, földmivesek vagy kiskereskedők 
nélkülözés s gazdálkodás folytán annyira jutot tatok, hogy 
fiatokat — fényes neveltetésben részitvén — Isten segítsé-
gével magas polczra helyezhettétek, s igy gazdag és tekin-
télyes úr rá lőn ; s igy siker keltette örömötökben siettek 
ama fiu lakára, ki a jólétben úszik, gondolva, hogy boldog-
ságát megosztva, édesebbé teendítek azt ; azonban eme fiu 
titeket jőni látván tieztelet és öröm helyett barátai előtt 
szégyenp.rral fogadna benneteket, szerény öltözéktek s fa-
lusias beszédetek miatt, vagy szolgái által talán aj tót is 
muta t t a tna : kérdem, hogy nyilatkoznátok e fiúról? Bizo-
nyára, hogy ő istentelen, szívtelen s háladat lan , a világ 
pedig jogosan egyetértene veletek. Es mit tesz egyebet : hite 
miatt pirulni az emberek előtt, mint Isten ellen ama bünt 
követni el, melylyel az emiitettem szerencsefi a ty ja ellen 
vétkezett ? ? ! 

Midőn hajdan a római consul emlékezetesebb győzel-
met aratott , a haza diadalmenettel tisztelte meg . Elefántcsont 
szekéren, legyőzött elleneitől kisérve vonult a győztes had-
vezér a Capitoliumba. Ily napon a rabszolgák tiszteletlen-
séget követhettek el r a j t a , hogy igy mintegy mérsékeljék 
ama nagy dicsőséget ; de a tr iumphator megveté e gúnyt , 
mely nagyságát még inkább kiemelé és boldogító, büszke 
öntudattal folytatá ú t já t a templomba, hol diadalának vég-
ződnie kellett. Hasonlókép tesznek a nagy szellemek : er-
kölcseik-készitette dicső szekérre ülve haladnak át a vilá-
gon, maguk után vonva legyőzött szenvedélyeiket s be tud-
nak menni mennybe, megvetve mint Emilius Paulus vagy 
Pompejus, a rabszolgák gúnyját . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 8-án. Igen jó tudni, mi történik az ellen-

táborban oly ügyre néz ve, mely bennünket velők egyenlő 
mértékben érdekel nemcsak, hanem talán egyenlő eljárást 
is követel. Emiitök, hogy a debreczeni egyházkerület a 

*) A púposak rendesen élczesek szoktak lenni, mert gyakori alkal-
mok nyilik az önvedelemre, de még eddig egy púposnak sem jutott eszébe 
valamely helyes embernek szemére vetni termetét, sení viszont ez meg-
nem kisérlé amannak gyengéjét utánozva, neki örömöt szerezni. A hit 
erkölcscsel egyesülve képezi a lélek egyenes állását. És mégis, ami c s u -
dálatos, az egyenes lelkek pirulnak s a púposak gúnyolódnak ! 
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prot. autonómiának sérelmét látja az iskolai törvényekben 
és a felekezëti iskolákat mindenáron fentartani óhajt ja. E 
végből u t a s í t á s t is bocsátott ki a kerületi papsághoz, 
melyet tudomásul ime közlünk: 1. A népiskolai közoktatási 
törvényczikket, mely könyvkereskedésben külön lenyomat-
ban is kapható, a mennyiben eddig nem tette volna, minden 
egyházközség köteles késedelem nélkül megszerezni. 2. A 
lelkészek, tanitók és presbyterek tisztében áll ezen törvény-
czikkel s különösen annak III-ik fejezetével, mely a hitfe-
lekezeti népoktatás tanintézeteiről szól, alaposap megismer-
kedni s ezen törvényezikk ismeretét az egyházközségi tagok 
között szélesebb körben is terjeszteni. 3. A lelkészek, ta-
nitók és elöljáróságok minden erővel és áldozattal odatöre-
kedjenek, hogy fenálló népiskoláink az egyház birtokában 
továbbra is megmaradhassanak ез e czélból mindent, mi 
tőlük kitelik, elkövessenek, hogy iskoláink jók legyenek s 
a közoktatásügyi törvény III- ik fejezetében meghatározott 
kellékeknek is megfeleljenek, hogy ekkép a tanügy me-
zején kifejlendő versenyben megállhassanak s régibb jó 
hiröket jövőre is megtarthassák. 4. Figyelmeztessék a lel-
készek tanitók és elöljáróságok az egyházközséget s külö-
nösen győzzék meg afelől, hogy iskoláink létezése és további 
fenmaradása csak úgy lesz biztosítva, ha azok jók lesznek, 
s elmulasztva iskoláikat saját érdekökben is jókká tenni, 
azok a törvényben meghatározott kellékeknek meg nem 
felelnének, a törvény értelmében a világi hatóság ut ján 
fognak köteleztetni egy községi iskola felállitása czéljából 
legalább annyi áldozatot hozni anélkül, hogy iskoláikra oly 
mérvű befolyással, minővel jelenben birnak, birnának s a 
mellett külön lesznek kénytelenek a vallás- és ének-tanitá-
sáról, templomi és temetési énekvezető (kántor) tartásáról, 
gondoskodni. Magyarázzák meg különösen, hogy az egyenes 
adónak 5°/0-ja, moly a törvényben említtetik, nem összege 
azon terheknek, melyek elviselésére a községi iskola érde-
kében kötelezve leendnek, de hogy e mellett a tandijat is 
fizetni lesznek kénytelenek, mert az állam segélyére, moly 
évenkint alig pár százezer forinttal rendelkezik, ezer meg 
ezer iskola szükségeivel szemben, vagy épen nem, vagy csak 
igen csekély mértékben számithatnak. 5. Mindenekfelett 
pedig figyelmeztessék a lelkészek, tanitók és elöljáróságok 
az egyháztagokat, hogy a felekezeti iskolai czélokra szol-
gáló, jelenleg meglévő ingó és ingatlan vagyonok az egy-
házközség elidegenithetlen tulajdonai, ennélfogva tehát a 
netán felállítandó községi iskola számára át nem adhatók, 
miután azoknak állandóan az egyházi, vallás- és énektaní-
tás, kántor-díjazás s eddig a felekezeti iskolai és tanítói vi-
szonyokkal összeköttetésben állott s egyrészben jövőre is 
minden körülmények közt fenmaradó intézmények és czélok 
költségei fedezése alapjául kell szolgálniok. 6. Azon esetben 
pedig, ha valahol a rendkívüli helyi viszonyok következté-
ben a felekezeti iskolák további fentartása az egyházközség 
nézete szerint legyőzhetlennek látszó akadályokba ütköznék, 
vagy pedig a helybeli polgári község megvonni akarná az 
egyháztól az eddigi segélyezést, s azok helyett községi is-
kola állítása czéloztatnék, odautasittatnak a lelkészek és 
elöljáróságok, hogy mielőtt e kérdésben bármi lépést tenné-
nek, a beállott eeetröl az esperesi hivatalhoz késedelem 
nélkül jelentést tegyenek s további teendőiket az egyházi 

felsőbb hatóságaik utasításaitól és rendeleteitől függeszszék 
föl. 7. Minden ilyen eeetben az esperest vagy megbízottja 
egy világi tag kíséretében fog az egyházközség kebelében 
megjelenni, hogy a hely szinén egyházi iskolánk fentartása 
érdekében minden lehetőt megtegyen s az iskolánk további 
létezése ellen felmerült akadályokat minden oldalról meg-
vizsgálja és megbirálju s szerzett tapasztalatairól, az ügy 
állásáról, a körüli további teendők felől az egyházkerületi 
központi tanügyi bizottsághoz kimerítő véleményes jelentést 
küldjön be, a teendőkre nézve ennek utasításait követvén, 
s hivatalos eljárásáról utólag az egyházmegyének és egy-
házkerületnek számot adván. 8. A többször emiitett népis-
kolai törvény végrehajtása tekintetéből a közoktatásügyi 
minisztérium által kiadott vagy kiadandó rendeletekre s a 
tanfelügyelő által élőszóval vagy Írásban teendő intézkedé-
sekre és rendelkezésekre vonatkozólag pedig ismét figyel-
meztetnek a lelkészek, tanitók és egyházi elöljáróságok, 
hogy törvényen és törvényes gyakorlaton alapuló egyházi 
és iskolai ügyben azon kormányi éi külhatóáági rendeletek-
nek kell és szabad engedelmeskedniük, melyek hozzájok 
illető egyházi fen3Őbbségük ut ján érkeznek. 9. Tanfelügye-
lői látogatás alkalmával a látogató kormányhivatalnok iránt 
a lelkészek, tanitók és elöljáróságok, a nélkül, hogy mago-
ka t a tanfelügyelő intézkedése s hatalma alá vettetteknek 
éreznék, illő tiszteletet tanusitsanak, nem a tanfelügyelő 
rendelkezésére, hanem tisztán a felekezeti jogok feletti elien-
őrködés végett, velők együtt az iskolák meglátogatásában 
részt vegyenek,az iskola helyzetére vonatkozó törvényszabta 
kérdésekre a szükséges felvilágosítást készséggel megadják, 
egyéb akár Írásban, akár élőszóval adott utasításaikat vagy 
rendelkezéseiket pedig, mielőtt foganatosítanák, illető egy-
házi felsőbbségeik elé terjeszszék, átalában magokat az ide-
vonatkozó egyházkerületi végzésekhez tar tsák. 

E G Y E S Ü L T - Á L L A M O K . (M i s s i ó i t u d о s í t á s.) 
(Vége.) A zsinat befejeztével Philadelphiába s onnan Wil-
liamsportba utaztam, hogy egy másik pápai perben részt 
vegyek, mely ez utóbbi helyen vétetett fel, hogy egy másik 
a bold. Claver Péter ereklyéinek felosztása álta) történt 
csoda vizsgálat alá vétessék. E perfolyam alatt, mely mint-
egy három hétig tartott, én Williamsport-, Newark- ée Phi-
ladelphiában prédikáltam, és pedig egyszer magában a 
székesegyházban is angolul a 40 órai imádás zárünnepélyén. 
Ezután még két missiót tartottam, és pedig az egyiket a 
kentuky-i Louisvilleben, a másikat pedig Sz.-Kelemenben. 
A pápai áldás hatását mindakét templomban az oltárkép 
emelte. LouisvilleJjen ugyanis a szentély egész hátfala az 
oltár felett frescoval van díszítve. Életnagyságban áll ott az 
Ur Jézus 12 apostolai közt, amint a mennyország kulcsait 
Péternek nyúj t ja át. A missio-kereszt épen a főoltár előtt 
egy magaslaton volt felállítva és néhány száz gyertyának 
fényözönében úszott. A háttérben az említett csoportozat 
volt látható, s az Ur Jézus és Péter a kereszthez legközelebb 
állt. A pápai áldás osztásánál én is a kereszt tövénél álltam. 
E körülmény hatalmas benyomást tett a meghatott népre. 
Ki í rhatná le azon lelkesültséget, melylyel az egész község 
a Te Deumot énekelte, mely az áldásra következett ? ! 

Szent-Kelemenben a főoltáron Münchenben készült 
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gyónj örü olajfestmény pompáz, és sz. Kelemen pápát tün-
teti elő, midőn, drága pluviáléba öltözötten, kezeit és sze-
meit áldásra az ég felé emeli. A pápai áldás előtt én azon 
megjegyzést tettem, hogy az ugyanazon áldás, melylyel sz. 
Kelemen, mint sz. Péternek harmadik utódja már 18 század 
előtt az akkori kereszténységet megáldotta. E tény magasz-
tosan ünnepélyes volt, mely előttem és a kedves Szent-Ke-
lemen község előtt bizonyosan feledhetlen marad . 

A karácsonyi ünnepeket szokott modorban ültem 
meg Cincinnatinak két nagy templomában, t. i. sz. Pál és 
sz. Ferencz templomaiban. Mielőtt azonban az évet befejez-

• tem, még a messze nyugotra kellett sietnem. St.-Louisban 
ugyanis ép ekkor készült el sz. József temploma, s a kará-
csony nyolczadának vasárnapján kelle felszenteltetnie. En 
mintegy két év előtt ezen gyönyörű, St.-Louisban jelenleg 
legszebb és legnagyobb templom alapkövének letételénél 
prédikáltam. Akkor a szabad ég alatt beszéltem mintegy 
2000 emberhez. Most ez nem történhetett, mert magában a 
templomban kellett prédikálnom ; egyéb'ránt hallgatóimnak 
száma a templomban és a templom kivül majdnem megint 
ugyanannyi volt. Alig lehet hinni, mily sok ember fér egy 
oly templomba, melyben még padok nincsenek, mint ez a 
templomszentelésnél történni szokott. Ez itt is bebizonyult; 
St.-Louisnak számos egyletei mind meghivattak, és mind el 
is jöttek ünnepélyes menetekben, tekintélyes számmal, ki-
sérve harsogó zenekarjaiktól. Elcinto csak ez egyleteknek 
engedtetett meg a bemenet. Azt gondoltuk, midőn e végtelen 
sorokat a város minden oldaláról jőni lá t tuk, hogy lehetet-
len nekik mind a templomba férniök, és mégis belefértek; 
sőt még üres tér is maradt . Amint erre a jel adatott , hogy 
akik akarnak, mind bemehetnek, roppant néptömeg tódult 
még be a templom minden aj ta ján. A tódulás alig ért véget. 
Ekkor azt gondoltam magamban: Oh, ti angyalai és szentei 
az Ur Istennek, mily vigasz- és örömteljesnek kell a szép 
mennyországban reátok nézve azon lá tványnak lenni, mely 
szemeitek előtt elvonul, midőn látjátok, mint vonulnak be 
tizennyolcz századon át folytonosan a mennyek kapuján a 
boldogoknak seregei, és neked, szép mennyország, mily 
nagynak kell lenned, lia mindazon ezernyi ezerek, k ik ka-
pu.don bevonulnak, téged túlözönleni sohasem képesek ! 

Ez évben még egy más nagyszerű tüntetés is történt 
St.-Louisban, mely a kath. életnek Amerikában és jelesül 
St.-Louisbani gyarapodását oly mértékben hozta napvilág-
ra, mely a másvallásuakra tiszteletet parancsoló hatást 
gyakorolt . 

St.-Louisnak ft . érseke ugyanis, Kennik, püspökké 
tzenteltetésének negyedszázados jubileumát ünnepelte. Ö 
megtiltott minden külső tüntetést. Az irhoni katholikusok, 
kik St.-Louisban ép oly tekintélyes számmal vaunak, mint 
a németek, a lőpap akara tának egyszerűen meghódoltak ; 
de a németek még sem tar tózta that ták meg maguka t , hogy 
fáklyamenetet ne rendezzenek. 

Az éj beálltával egészen váratlanul nőtte ki magát a 
menet mintegy ötezer fáklyára és zenekarok-, zászlók- és 
transparentekkel vonult St.-Louisnak széles és beláthatlanul 
hosszú utczáin végig egész az érsek palotájaig. I t t a zeno-
karok ünnepélyes zenével tisztelegtek. E r r e rövid felkö-
szöntések következtek ; a mélyen meghatot t néphez maga 

az érsek is szólt. Ezután 25 igen gyönyörű röppentyű eresz-
tetett a légbe, s a menet diadalmi örömmel vonult vissza. 
Az amerikaiak bámulásukban csaknem megkövültek. Kik 
ezek ? mondák ők ; ezek mind katholikusok ? Lehetetlen. r 
Es mily nagy volt akkor még az ő csodálkozásuk, midőn 
azt hallották, hogy ezek mind csak németek és mind csak 
önkénytes fáklyavivők ! Az amerikaiak ilyesmit politikai 
okokból méltányolni tudnak. Ók a választási urna mellett 
érezték az egyháznak hatalmát. 

Ha az Ur Isten irgalma ezen oly óriásilag felvirágzó 
müvét kegyelmével istápolni fogja, úgy Amerika nemsokára 
magának a szentatyának is, ha őt a hálátlan Europa Ró-
mából kivonulni kényszerítené, méltó lakhelyet fog nyú j t -
hatni. 

A gyönyörű sz. József-temp'omban zártam be az évet 
is ünnepi sz. beszéddel és Te Deummal, azután pedig Cin-
cinnatiba tértam vissza, hogy magamat az uj év kezdetével 
a szent gyakorlatok magánjába zárjam. 

Éljen Jézus ! 
(mindnyájunk szivében.) 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumenta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — В. Pi t ra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 
(Folytatás.) 

Amint a konstantiuápolyi püspökök az egész egyház-
ban a második rangfokra vergődtek, ezzel meg nem elégedve, 
minden erőből oda törekedtek, hogy Keleten ők legyenek 
az elsők vagyis a konstantinápolyi patriarcha legyen az 
egyedüli ur Keletnek minden egyháza felett. Ekkor a küz-
delem uj phasisba lépett. Amit Nectárius és Anatól meg-
kezdett, azt nagy gyorsan folytatta Acatius patriarcha s 
eldődeit minden tekintetben túlszárnyalta. Erőszakoskodása, 
vakmerősége hallatlan. A thráciai s pintasi exarchák tar -
tományainak egy részét lefoglalja ; megnyirbálja az ázsiai 
metropoliták privilégiumait, sőt hallatlan szemtelenséggel 
még az alexandriai s antióchiai patr iarchák jogait is meg-
támadja. A fontosabb ezereket saját Ítélőszéke elé viteti s 
önhatalmilag kijelenti, hogy egész Keletnek ö a legfőbb 
itélö birája. A törvényesen megválasztott s megerősitett püs-
püspököket önhatalmilag leteszi s helyükbe másokat, sokszor 
eretnekeket tol be. 

Ezen hallatlan erőszakoskodások láttára Roma to-
vább nem hallgathatott. Da az önfejű patriarcha nem 
hajtott sem kérésre, sem fenyegetésre. Végre I I I . Fel ix 
pápa őt kiközösité az egyházból, mire Acatius viszont kikö-
zösitette Felixet. A koczka tehát el volt vetve. A konstan-
tinápolyi patriarcha viseleto Fél ix iránt eléggé megmutatta, 
mi vár az egyházra, ha Byzancz püspöke lesz ura egész 
Keletnek. 

Acatiusnak utódai kovésbbé voltak ugyan hevesek ; 
de azokat is ugyanazon nagyravágyás vezérelte, mely elő-
deiket. Az eszközök, m e l y e k e t nagyravágyásuk kielégítésére 
használtak, különbözők voltak ugyan ; de a czél, melyet 
elérni iparkodtak, mindig ugyanaz maradt, tudnillik egéea 
Kelet feletti uralkodás. 
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A többi patr iarchák s metropoliták iránti bánásmód-
ban ugyan kevésbbé erőszakoskodtak, hanem azért alattom-
ban folyton aláásták azoknak tekintélyét s lassanként ki-
vetkőztették őket minden jogi kiváltságaikból. Roma iránt 
több engedékenységet s tiszteletet tanúsítottak ugyan ; de, 
mintsem Aeatiusnak nevét a diptychákból kitörölték volna, 
inkább mellőzték a Roma általi megerőaittetést hivataluk-
ban. S igy Aeatius patriarehának neve utódai előtt valósá-
gos symbolummá vált. Fel tudták ezek használni a császárok 
zavarait, kizsákmányolták a keleti püspököknek gyávasá-
gát, hasznukra forditották Romának legkisebb elnézését s 
igy szünet nélkül fáradhatlanul törtek előre azon uton, me-
lyet Nectarius, Anatól s Aeatius nekik kitűztek. 

Végre az átalános patr iarka, — patr iarcha occumeni-
cus — czimben, melyet böjtölő János konstantinápolyi pa-
triarcha magának tulajdonított, egyesülve volt mindazon 
nagyravágyás, mindazon előny, mely őket folyton kinozta. 
Ezen czim felvétele óta Keleten az első vagy jobban mondva 
egyedüli patriarcha konstantinápolyi lett. A többi patriar-
chatus csak névleg létezett, legföljebb a tisztelet adatott 
meg nekik ; de a régi joghatóságnak még árnyéka sem ma-
radt meg számukra. Igy a patriarchai fokozat , melyet előbb 
felforgattak, most egészen elenyészett s az apostoli intéz-
ményt, melyet első föllépésükkel csak megváltoztatni ipar-
kodtak a konstantinápolyi püspökök, most tökéletesen meg-
semmisítették. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— P á n t h y Endre egri kanonok ő nga a főtemplom-

ból elorzott, de ismét feltalált ezüstlámpa darabjaihoz 1300 
frt tal járulván, u j lámpát készíttetett . 

— M i h á l о V i с s József apát-plebános úr a temes-
vári reáltanodára 3000 fr tot adományozott. 

— R é p á s s y János, egri főmegyei áldozár előfizetést 
hirdet ily czimü munkára : „Az egély". Költői hitvédirat 
hat énekben. I r ta R a c i n e La jos ; francziából fordította 
R. J . „Reméli, hogy magyar kath. szépirodalmunk e p á -
r a t l a n t n r m é k e meleg pártolásra találand jobbjaink 
körében." Ara 1 fr t . 

— Chinában ismét 20 missionarius szenvedett mar tyr-
halált. Mint hirlik, a caászár szigorú vizsgálatot rendelt el 
a dühöngök ellen. 

— A müncheni hittani karnak feleletét Hohenlohe 
kérdéseire a concilium határozatai t illetőleg az „Augsb. 
Pztg" már közli ; lapunk is fogja hozni. 

— A Fuldában egybegyűlt német püspökök napon-
kint 7—8 óra hosszant tanakodnak. A tanácskozmányok 
titkosak ugyan, de valami cyak mindig átszivárog a köztu-
domásra. A német püspöki kar igen jól tudja, mire van leg-
inkább szüksége Németországnak, és mindezt férfiasan fel 
fogja tárni és védeni is a conciliumon. Ehhez azonban sem 
főleg, sem átalában nem tartozik a pápa csalhatatlanságá-
nak kimondása, jegyzi meg az „A. P . " levelezője. 

— Folyó hó 2 án tétettek le a Darboy érsek által 
épített kápolnában azon franczia áldozárok csontjai, kik 
1792-ben a karmelita kolostor- éa templomban megölettek. 

— Hohenlohenak a conciliumot illető köriratára a 
porosz és szász kormány is kedvezőtlen választ küldöt t . A 
porosz kormány teljesen szabad lefolyást enged a concilium-
nak, míg az az egyházi téren mozog. Szászországnak vezér-
elve a vallási béke föntartása, s minthogy alattvalóinak 
csak igen сзеке1у része katholikus, tartózkodni szándéko-
zik minden beavatkozástól a zsinat ügyeibe. A bajor király 
már kezd kibontakozni Wagner Richard zenélő karjaiból ; 
de minisztere mindenütt hamis nótát fuj, vagy a közmondás 
szerint, elhegedül mindent. 

— A valladolidi érsek engedvén a kormány felhívá-
sának, körlevelet bocsátott ki hiveihez, melyben szivökre 
köti a fenálló hatalom iránti engedelmességet, hódolatot. A 
kormány ily felhívásából következteti a főpap, mily szük-
séges a katholicismus bárminő alakú kormánynak, mely 
békét, rendet akar fentartani. Vajha szivökre vennék ezt a 
kormányok éa midőn boldogabb napjaik vannak, ne gyö-
törnék az egyházat, melynek közbenjárására szorulnak, 
mihelyt a jog- és békeszeretet ingadozik. Az egyház ugyan 
híven feladatához segélyére siet ellenségeinek is, de nem te-
lenség faggatni azt, kinek jótékony kar ja i ra oly sokszor 
szükségünk van. 

— Egy ukáz Wojtkiewitz püspököt felmentvén hiva-
talától a minski megyét megszünteti és a wilnaihoz csatolja. 
Ennek következtében Szentpétervárról építőmester külde-
tett Minskbe, ki a megye szükségleteire vagy a káptalan-
hoz tartozó épületeket az állam részére lefoglalja és a pol-
gári hatóságnak átadja. I t t nemsokára csak elveiben éa nem 
papjaiban fog uralkodni a kereszténység ! 

— Hireszteltetett, hogy az orosz kormány közömbö-
sen viselendi magát a concilium irányában ; azonban félni 
kezd, hogy a concilium határozatai a czár suprematiáját 
csonkíthatnák, miért is a conciliumról szóló éa németből 
oroszra fordított egy röpiratot lefoglalt, a chelmi püspöknek 
pedig megtiltotta a conciliumra való menetelt. 

— A linzi ft . püspök még mindig kap elismerő felira-
tokat. Legújabban Luganoból is, hol Mazzini oly sokáig 
tartózkodott, érkezett ilyen hozzá, melyben Fransonihoz, a 
hőslelkü turini érsekhez hasonlittatik. 

— Tientsinből ir ják, hogy a lazaristák által épitendő 
és a győzelmi szűz Máriáról nevezett templom alapköve 
Guerry apostoli vicarius és a legfőbb hatóságok jelenlétében 
nagy ünnepélylyel letétetett. 

— ( B o k ü l d e t e t t . ) A pest-terézvárosi plébánia-
templomban sept. 5-én nagy ünnepély volt. A sz. Terézről 
nevezett betegápoló- s temetkezési egylet zászlóját szentelte 
be ngos ft. Z s i h о V i с s Ferencz kanonok úr a hívőkkel 
zsúfolásig megtelt templomban. A zászlószentelést a ngos 
kanonok urnák remek alkalmi szent beszéde előzte meg, 
mely mélyen meghatotta a jelenlevőket. Terézváros külön-
ben már rég óta ismeri s szeretni tanulta buzgó tevékeny-
sége miatt a ngos kanonok urat és minden évben örömmel 
néz azon ünnepek felvirradta elé, melyeken a ngos kanonok 
ur a terézvárosi híveket felkeresi. 

(Több terézvárosi.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 15-én. li. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Az általános egyháztörténetem leg-
újabb irodalma Francziaországban. — A nagyméltóságú 
egri érsek levele Eger városának polgármesteréhez az egri 
népiskolák ügyében. — A müncheni hittani kar és a conci-
lium. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az átalános egyháztörténetem leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

A legnagyobb örömmel kezdjük nem egy je-
lenségből tapasztalni, hogy az egyházi tanulmányok 
emelése, behatóbb és komolyabb müvelése iránti 
érdekeltség napról napra kezd mindinkább ébredezni. 
E jelenség pedig annál örvendetesebb, mert valóban 
komoly okunk volt félni, hogy az átalános hirlap-
irodalmi áramlat, mely korunkban a legkomolyabb 
nemzeteken is erőt vett, a mi jobb tehetségeinket is 
magával fogja ragadni, s ha egyéb roszat egyházi 
irodalmunkban nem tesz is, legjobb erőinket szét 
fogja forgácsolni, legjobb szándékú törekvéseinket 
és munkálkodásainkat természete szerint a felületes-
ség veszélye felé fogja sodorni, s igy maradandó 
becsétől megfosztván, az egyházi irodalom és tudo-
mányosság könnyen elvesztheti azon komoly méltó-
ságot, mely őt mindenekfelett megilleti. 

S pedig ha valaha, úgy napjainkban a komoly 
theologiai tudományosság újra élesztése, egyházi 
úgy mint társadalmi szempontból égető szükség. A 
theologia magát mindig a tudományok anyjának 
tekintette, — a tudományosság és műveltség nagy 
épületében azon sarkkőnek, mely nélkül a többiek 
el nem lehetnek, s melyhez, mint az emberi szellem 
legmagasztosabb s legbiztosabb ismereteihez, vég-
eredményben a többiek is mind visszavezetnek. 

Ezen hivatásáról az emberi szellem nagy fejlő-
dési processusában le sem is mondhat egész a világ 
végezetéig ; mert ha lemondana vagy ha ezen állá-
sáról hálaadatlan leányai által leszoríttatnék, bármi 
nagy vívmányokkal dicsekednének is ezek külön-
ben, az igy eszközölt haladás, mint igazi alapnélküli, 
csak mulandó — illusorius volna, és a fejlődés élet-

szerves összhangját elvesztvén, a feloszlás magvát 
magában hordozná. 

Korunk nem egy lígynevezett vívmánya na-
gyon is világos példakint szolgál ez állitásunk be-
bizonyításához. 

De másrészt a theologia is, ezen királyi szere-
pét a többi tudományok között asak úgy fogja be-
tölteni -és a kor szüksége-szülte igényeknek csak 
úgy fog megfelelni, ha elég életerővel bir mindazt, 
amit a többi tudományok igazat, jót, nemeset, szóval 
valódi értékest napvilágra hoznak, mint végered-
ményben úgyis sajátját, magába fel tudja venni, s 
vele az igazi felvilágosodás és haladás üdvére, egy 
szóval az emberiség végczéljára fel tudja használni. 

Ezen egyedüli helyes viszonyt és arányt a 
theologia és a tudományosság egyéb ágai között 
<í!sszaállitani és fentartani leginkább az egyháztör-
ténelmi tanulmányok hivatása, azon tanulmányoké, 
melyek folytonos evidentiában tartják az emberiség 
fejlődésében e két óriásilag különböző factornak, az 
i s t e n i n e k és e m b e r i n e k egymáshozi viszo-
nyát és hatását, s csak ennek felismerésével fogja az 
emberi kutatás és megismerés minden eredményei-
nek gyümölcsét is kellőleg hasznára forditani tudni. 

De viszont mi sem világosithatja fel az embe-
riséget egyházunk hivatásáról sikeresebben, mintha 
kimutatjuk neki, hogy minő uton halad az isten or-
szága az ő kebelében; kimutatjuk, hogy mennyi vi-
szontagság között minő eredményt, mennyi küzdelem 
között minő győzelmet vivott ki az isteni gondvise-
lés e müve a világon ; ha a tények sora- és össze-
függésében mutatjuk meg neki végczélját, melyet el 
kell érnie, s hogy ebben cseppet se kételkedjék, a 
napnál világosabban kimutatjuk neki azon szent 
Ígéretek fokonkinti teljesülését, melyek végfelszaba-
ditására vonatkoznak. Azon nézet, bogy a keresz-
ténység történeti tény, s mint ilyent csak sok szá-
zados fejlődési menetében lehet tökéletesen megis-
merni és méltányolni, — mondom ezen nézet már a 
tudományok újraéledésének korában utat tört ma-
gának, s eredményezte akkor a theologiai tudomá-
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nyosságnak nagyszerű lendületét, s egyedül ezen az 
uton eredményezhetjük azt ma is az ujabb nagy 
eretnekséggel szemben. 

Ezen meggyőződés természetes következménye 
tehát, hogy minden theologiai szak körül napjaink-
ban az egyháztörtánelem miveltetik leginkább és 
legsikeresebben. 

Mi magyarok a tudományosság ezen ágában is, 
mint sok egyébben, — igaz, hogy legnagyobb részt 
önhibánk nélkül — kissé elmaradtunk. Nekünk 
most kétszeres erővel kell pótolni sok évek mulasz-
tásait, annál is inkább, mert az ujabb társadalmi 
eszmék s azoknak hazánkbani alkalmazása mintegy 
útközben érvén bennünket, tudományos irodalmunk-
ban is fel kell emelkednünk a kor színvonalára, — 
mert ennek elhanyagolása úgy egyházi mint társa-
dalmi viszonyainkra még nagyobb veszélyekkel 
járhatna mint egyebütt. 

Én azért a következő sorokban részint tanul-
mányul, részint buzditás és utánzásul röviden össze-
állítottam, hogy minő eredményeket vívott ki ezen 
a téren egy nagy nemzet irodalma a legújabb idő-
ben. Kerekded irodalmi képet óhajtván nynjtani, 
megjegyezzük, hogy csak azon írók müveit fogjuk 
ismertetni, kik átalános egyháztörténelmi munkákat 
irtak, s ezek közül is csak azokat fogjuk behatóbban 
tárgyalni, kik ezen irodalmi ág fejlődésére mara-
dandóbb befolyással voltak. 

I. 

Hogy a franczia irodalom e téreni legújabb 
vívmányait kellőkép méltányolhassuk, előbb rövi-
den vissza kell tekintenünk, hogy minő állapotban 
találta a legújabb kor az átalános egyháztörténelem 
irodalmát Francziaországban, — s csak igy fogjuk 
belátni, hogy mi volt a legújabb korban a teendő? 
miben az ujabb kor tudományos és irodalmi igé-
nyeihez képest haladás eszközlendő? 

Ismeretes olvasóink előtt, hogy az ujabb korban 
az egyháztörténelem tágas mezejét, mely a középkor 
irodalmában annyira parlagon hevert, nálunk ka-
tholikusoknál a híres B a r o n i u s bibornok tárta fel 
16 ik század vége felé, s azért méltán neveztetik az 
u j a b b e g y h á z t ö r t é n é s z e t a t y j á n a k . 

Ekkor a theologiai irodalom még egy nagy 
köztársaság volt, melyben minden nemzetek tudósai 
egy nyelven, l a t i n u l irván, minden nevezetesebb 
szellemi termék az egész egyházban csakhamar 
köztulajdonná lett. S névszerint az egyháztörténelem 
mezején Baronius minden nemzetekhez elterjedt, mert 

daczáx-a a heves megtámadásoknak, melyekkel a 
protestáns iránytörténészek azt illették, a katholi-
kusokat ellenkezőleg annyira kielégitette, hogy majd 
egy századon túl Baronius folytatói- és javítóival 
mint Pagi, Sponde, Eaynaldi Bzovius, Laderchi, 
Mansi stb. volt az egyeduralkodó az átalános egy-
háztörténelem terén. Az ő művéből készültek min-
denfelé kisebb-nagyobb kivonatok, helylyel közzel 
czélszerü javítással, de teljesen önálló mű egy szá-
zadon keresztül nem jelent meg. 

A 17-ik században valamint az összes theolo-
giai irodalom, úgy különösen az egyháztörténészet 
uj lendületet Francziaországban nyert. 

Átalában irodalmi szempontból igen jól hason-
lították a 17-ik századot a 13-ikhoz, mert valamint 
ez a középkorban, ugy az ujabb korban a 17-ik 
század, volt a theologiai irodalom legszebb időszaka, 
sokat igérő hajnala egy szebb tudományos jövőnek, 
s pedig ezen nagy szellemi mozgalomnak vezetője 
ezúttal majdnem kizárólag a franczia egyház volt. 

Ennek kebelében léptek most fel tudósok, kik 
a hangyaszorgalmú maurinusok, oratorianusok és 
egyebek nagyszerű kutatásaik alapján, az igy nyert 
bővebb történelmi anyaggal, s a XIV. Lajos fény-
körében kifejlett ízletesebb irmodorral, az egyház-
történelmet is ujabb és szebb tudományos formába 
öntötték. 

Ezen irói csoportot a „ f r a n c z i a o r s z á g ! 
n a g y e g y h á z t ö r t é n é s z e k " közös elnevezésével 
szokták megtisztelni. 

Ezen irói csoporttal kezdődik az egyháztörté-
nelemnek hazai nyelveni művelése, mert ezen irók 
egyet kivéve, mind francziául írnak, azon a nyelven, 
melyet a legnagyobb egyházi irók annyira kimivel-
tek, hogy tekintve a nyelv tömött kerekdedségét, a 
kifejezések úgyszólván átlátszó világosságát s könnyű 
szabatosságát, a legmélyebb és legmagasztosabb 
theologiai eszmék kifejezésére is alkalmassá tették. 

Az első, ki a nagy egyháztörténészek e cso-
portját megnyitja, Grodeau venici püspök volt 
„Histoire de l'Eglise" czimti müvével, melyet azon-
ban csak a 10-ik századig fejezhetett be. Müvének 
elvitázhatlan érdeme, hogy folyékony kedves irmo-
dora által kezdte az egyháztörténelem irodalmát 
népszerűvé tenni. De müvét előttünk még becsesebbé 
teszi azon sajátságos méltóság, melylyela könnyebb 
irmodor daczára mégis fenn tudta tartani ezen tudo-
mányt megillető komolyságot; „s e kettős tulajdon 
— mondja róla a történelmi stylnek egy nagyon is 
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illetékes birája*) — daczára egynémely elavult vo-
násának, oly irodalmi becset kölcsönöz Godeau mü-
vének, melyet napjainkig csak a légritkábbak értek 
utói s még senkisem szárnyalt túl." 

A hires N a t a l i s A l e x a n d e r , még mintegy 
kivételkép latinul irta ó és újszövetségi egyháztör-
ténelmét, mely a 16-ik századig terjed. Eltekintve 
egynémely gallicán nézeteitől, melyek miatt az in-
dexbe is került, a Romaglia, Mansi és többek javí-
tásával ellátott kiadásban, **) alapos tudománya s 
különösen hév buzgósága miatt, melylyel a katho-
likus igazságokat az eretnekek ellen védelmezte a 
legújabb időig nagyban használtatott; de csak mint 
tudományos repertórium bir értékkel, mert a mi fo-
galmaink szerinti történet kellékeivel épen nem bir. 

Hasonlót kell mondanunk T i 11 e m o n t : „Mé-
moires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six 
premiers siecles" czimü müvéről, mely ugyan rop-
pant szorgalom és kitartás eredménye, s a történelmi 
kutatásnak utánzandó példányképeül szolgálhat, de 
az eredeti forrásokból mozaikszerüleg összerakott ez 
egyháztörténelmi értekezéseket még a chronologiai 
fonál sem képes csak némi egységbe is fűzni. 

(Folyt, köv.) 

A nagvméltéságn egri érsek levele Eger város polgár-
mesteréhez az egri népiskolák ügyében. 

Tekintetes polgármester ur ! Biztos tudomásomra ju-
tot t : hogy Eger városának t. képviselőtestülete az 1868-i 
népoktatási törvényt akkép magyarázta, és elhatározta : 
hogy az egri eddigi katholikus felekezetű iskolák ezentúl 
közös, vagyis felekezetnélküli iskolákká változtattassanak 
át. A fiatal nemzedéknél s általán polgártársainál ezáltal a 
vallásosságban és erkölcsösségben mily előmenetelre számit-
hatott a t. képviselő-testület, nem tudhatom, hanem azt 
tudom, hogy közös iskolában, hol másvallásu tanitó is lehet, 
az iljuság valláserkölcsi nevelése veszélyeztetve van; mert 
a valláserkölcsi nevelés nem egyedül és kizárólagos a val-
lásnak hetenkint egy-két óráig tartó előadása által eszkö-
zöltetik, mint némelyek vélik, hanem főleg annak gyakor-
lata által s ennélfogva a vallási szempontot a többi tantár-
gyaknál is kellő tekintetbe s figyelembe kell venni. Innen 
van, hogy másfelekezetü u. m. protestáns és héber polgár-
társaink a közös vagyis felekezetnélküli iskolákról különö-
sen a fiatalabbkoru és még fogékonyabb gyermekeiknél mit 
sem akarnak tudni. 

De e mellett a t. képviselő-testület ezen fontos ügyben 
határozott a nélkül, hogy ezen iskolák felállitóinak és ren-
dezőinek jogaira legkisebb tekintettel lett volna. Az Eszter-
házyak, Pyrkerek s némi részben magam is állítottuk ezen 
iskolai épületeket ; katholikus városban katholikus főpász-

*) S. P. Blanc: „Cours de l'histoire ecclesiastiqne' 1841.147.1-
**) A legteljesebb kiadás a velenczei 1778-ik évben. 10 kötetben-

torok által épittettek azok, kétségkívül nem egyéb czélra, 
mint a városi kath. ifjúságnak katholikus szellemű nevelé-
sére és oktatására. 

Eger városának egyik fődiszét, mely nemcsak hazánk-
ban, hanem külföldön is ritkitja párját, értem az egri ly-
ceumot, Eszterházy püspök kétségkivül a városi és vidéki 
katholikus ifjúságnak katholikus nevelésére s tudományos 

képzésére építtette. S ezen oknál, de azon tekintetnél fogva 
is, hogy egy házban két külön rendelkező meg nem férhet, 
át fog ja látni a t. képviselő-testület, hogy a lyceumi épület-
ben katholikus és egyszersmind felekezetnélküli iskolák nem 
lehetnek. Ennélfogva az alapító szándékának megóvása 
tekintetéből kötelességem kijelenteni: miként már maga 
fő pásztori hivatalom tilt attól, hogy a lyceumépületben kö-
zös, vagyis felekezetnélküli iskolának helyet engedhessek. 

Áll ezen kijelentésem az egri külvárosi iskolákra 
nézve is, melyeket érsek-elődöm sajátjából építtetett, és azok 
egyikét, a „Mária-utczait", pár ezer forintnyi költséggel 
már én fejeztem be. Ez egyedül azon czélból történt, hogy 
ezen iskolák is az egri ifjúságnak katholikus nevelésére és 
képezésére szolgáljanak. 

Van még nekem s az egri főkáptalannak a városnál 
tízezer frtnyi adományunk, melyet a bordézsma váltságból 
a Szala külvárosban építendő kath. iskolaházra a városi 
kath. közönségnek engedtünk át. Az iskola többszöri fel-
szólitásom után sem épült fel mindeddig. Bizonyára ily je-
lentékeny összeget sem én, sem a káptalan nem ajánlhatunk 
más czélra, mint határozottan katholikus iskolára, és mivel 
szándékunk annyi év óta sem foganatosittatik, ezen összeg 
visszatérítését kénytelen leszek a várostól követelni, hogy azt 
a Szalában építendő kath. iskolára fordíthassam. 

Az úgynevezett Sánczban lakó kath. hívek is folya-
modtak hozzám e napokban, hogy egy kiáltó nevelési szük-
ségök pótoltassék s gyermekeik számára azon városrészben 
is egy kath. iskola állittassék. A jelen viszonyok közt alig 
merem figyelembe venni kérésöket; mert attól tarthatok, 
hogy a t. képviselő-testület ezen, netalán általam alapítandó 
kath. iskolát is tetszése szerint közösnek, vagyis felekezet-
nélkülinek nyilvánitandja. 

Meg akarván tehát őrizni kath. iskoláink eddigi kath. 
jellegét, ezen jogfentartásomat, mire az alapítók szándéka 
és kath. hivek nyugalma kötelez, ezennel kötelességemnek 
tartottam t. polgármester úrral s általa a t. képviselő-testü-
lettel tudatni. 

Kelt Egerben, 1869. évi aug. 23-án. 
Bartakovics Béla s. k. 

egri érsek. 

A müncheni hittani kar és a concilinm. 

A bajor kir. kormány, mint tudva van, a müncheni 
hittani és jogi karhoz, valamint a würzburgihoz is néhány, 
a conciliumra vonatkozó kérdést intézett. Biztos kézből az 
A. Z. a müncheni facultás következő válaszát közli: Az 
első kérdés ekkép hangzott : Ha a Syllabus tételei és a pápa 
csalhatlansága a jövő conciliumon hitigazsággá emeltetnek, 
minő változások következnének be az állam és egyházközti 
viszonyokra nézve, melyek Németországban eddig gyakor-
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latilag Ö3 elméletileg léteztek ? Felelet : Föltéve, hogy a 
kérdés szószerinti értelmében terjesztetnének a concilium 
elé a Syllabus tételei elhatározásul, föltéve, hogy a concilium 
mint ilyen vagyis ünnepélyesen a Syllabus tételeit nude et 
pure, mint vannak elfogadná, tehát elvetné mindazt, mit a 
pápa abban elvetett: minden bizonynyal lehető lenne, hogy 
nem csekély jelentőségű változások következnének be az 
egyház és állam közti eddigi viszonyokra nézve. 

Azt mondjuk „lehető lenne", mert a Syllabus tételei-
nek csak negativ fogalmazása többeknél közülök egész 
horderejűkre nézve határozott tudományos Ítéletet nem 
enged meg ; mindenesetre pedig csak föltételes lehetne, ha 
az a tételek fölfogását é3 jelentését illetőleg oly értelemben 
döntetnék el, melyre 1864 óta kétségteleni auth. bebizonyí-
tás nem hozható föl. Sajteni lehet, hogy a Syllabus tételei 
positiv fogalmazásban fognak a concilium elé terjesztetni és 
ily módon szűkebb korlátok közé szorittatni. A concilium 
bölcseségétől fog azután függni s erre nézve bizonyosaan 
meg is lehet benne bizni, hogy azon államok és országok 
jogviszonyai szerint, melyekből a coneiliumon püspökök 
vannak jelen, mindegyik alakban, melyet a Syllabus téte-
leinek adand, gondoskodni fog, hogy szükségtelen és elmel-
lőzhetlen összeütközés ne támadjon ezen határozatok és a 
katholikusok lelkismerete s a jogilag fenálló alkotmányai 
es törvényei közt a polgári társadalomnak. Egyébiránt a 
Syllabus negativ tételeinek positivokká való átalakítására 
nézve egy tervezet létezik, mely szerzőjének állásánál fogva 
nem csekély fontosságú, és a fönebb érintettekkei némileg 
próbául vagy inérvesszöül szolgálhat, mily eléggé veszélyes 
horderő tulajdoníttatik a syllabus egyes tételeinek. 

Er t jük azon iratot, melyet a Romában tartózkodó 
és a conciliumi előmunkálatokban kiváló részt vevő Schrä-
der Kelemen jezsuita adott ki ezen czim alatt : „Der Papst 
und die modernen ideen 2. Heft. Die Encyklika vom 8. Dec. 
1864. Begleitet von einem päpstlichen Belobungsschreibon. 
Wien. Sartori 1865." Ezen iratban a többi közt a Syllabus 
44-ik tétele ekkép van formulázva : „Az államhatalom a 
religio, moral és egyházi jog ügyeibe nem avatkozhatik. 
Tehát azon rendeletek fölött sem Ítélhet, melyeket az egy-
házi főpásztorok kötelmök szerint a lelkismeret szabályául 
kibocsátanak." A 30-ik tétel pedig ekkép fejeztetik ki 
Schräder ál tal : „Az egyház és egyházi személyek immuni-
tása nem a polgári jogból származik" a szöveg alatti jegy-
zetben hozzá teszi, „hanem az egyháznak Istentől kapott 
jogában gyökeredzik," és a szükséges következmény a szö-
veg 31-ik tételében igy határoztatik meg: „az egyházi tör-
vénykezés a papnak világi, polgári és büntényi ügyeiben nem 
szüntethető meg egészen még az apostoli széknek megkérde-
zése nélkül vagy közbeszólása ellenére sem," mihez kiegé-
szítésül ezen jegyzet mellékeltetik : „mert az egyháznak 
tulajdon jogában alapszik, és csak egyedül a pápának nyilt 
beegyezése mellett vihető át a világi törvényszékre." 

Habár e szerint megengedhetőnek látszik is, hogy ily 
átruházás a pápa beleegyeztével megtörténhetik, mégis azon 
általános szabálynál fogva, hogy azt mi isteni jogú, a pápa 
sem szüntetheti meg, a fönnebbi két tételnek tüzetesebb 
megfejtése, melyet a concilium talán nyujtand, bevárandó. 

A 78-iki tétel Schräder fogalmazása szerint ekkép 

hangzik: „Nem jól történt, hogy némely kath. országokban 
a beköltözőknek törvény által biztosíttatott cultusuk gya-
korlata ;" ezen roszalást pedig a 89-ik tétel fogalmazására 
alapítja : „mert nem hamis, hogy minden cultusnak állami 
szabadsága és a mindennemű véleménynek nyilt és szabad 
kimondására adott engedély a népek lelkületének és erköl-
cseinek könnyebb megrontására és az indifferentismus ragá-
lyának terjesztésére szolgál." 

Ez t tekintve nem tagadható, hogy, ha ilyen vagy ha-
sonló határozatok hozatnának, azok nagyobbszerü zavaro-
kat idézhetnének elő. Mert az ellenkező elvek az európai 
alkotmányokban elméletileg és gyakorlatilag annyira meg-
szilárdultak, hogy azokban nehezen fognak már lábra kapni 
más elvek a hitfelekezetek egyenjogúságát és a vélemény-
szabadságot illetőleg. Föltéve tehát, hogy azoknak elvetése 
az emiitett módon lelkismereti kötelességgé tétetnék a kath. 
hivőkre nézve, tagadhatlanul meg nem oldható collisiok 
következnének be egyházi és polgári kötelmeik közt, és bi-
zonyos körülmények közt igen sulyoä és kártékony ered-
mények az egyháznak egyes tagjaira szintúgy mint egye-
temességére. 

Az államhatalomnak a moral egész területéről való 
kizárására nézve gyanítani lehet, hogy Schräder a syllabus 
tételét nem nem jól értelmezte, s azért ha a Syllabus többi 
tételei conciliumi határozatokká emeltetnének is, ezen tétel 
kétségkívül oly alakot nyerne, mely a Schraderféle félreér-
tésre többé nehezen nyúj tana alkalmat. 1—k. 

(Vége kőv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
ROMÁBÓL Írják : Egy igen fontos kérdés megoldá-

sának állunk előestején ; egy oly kérdés az, melynek meg-
oldásától öreg, elvénült világrészünk jövendőbeli arczulata 
függ ; s ezért nem lesz talán érdektelen tudni minő szem-
pontból fogják föl e kérdést itt Romában. 

A török birodalom köztudomás szerint igen nagy ve-
szélyben forog, nem annyira azon nagyhatalom részéről,mely 
oly régóta elkeseredett ellensége, mint inkább azon szám-
talan kishatalmalc részéről, melyeket ama nagyhatalom 
ellene fölizgat. Oroszország az, moly a hit kötelékei által 
a helleneket és a dunai hűbéres államokat magához lán-
czolja s egyetértve velők már régóta egy közös haditerven 
dolgozik, melynek tettleges foganatosítása közel jövőben 
várható. Ezen üzelmek főrugója Konstantin főherezeg, ki a 
hellenek királyában, a forradalmi szándékú egyptoiui khedi-
vében, a dunai fejedelemségek kormányaiban "s Montenegro 
fejedelmében hü és engedelmes szövetségeseket bir ; míg 
Poroszország Oroszhonnak titkos terveit azáltal segiti elő, 
hogy, a hol kell, pénzzel és hadikészlettel szolgál, ugy pél-
dául Görögországban és Egyptomban. Ezenkívül még maga 
a főherezeg is, amit mint az orosz hajóhadnak főparancs-
noka könnyen megtehet, mindenféle hadikészlettel látja el 
az elégületleneket, „értetek mitsem tehetek nyilvánosan" — 
e szavakat tulajdonítják neki — mert kormányomat nem 
keverhetem az ily dolgokba, sem Francziaországot meg 
nem sérthetem ; hanem kéz alatt segitségtekre leszek. — 
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Valahányszor hajóink egyike Páros szigetén kiköt, lesz 
ra j ta sok mindenféle fölösleges, a mit ti elvehettek, s én 
majd visszapótolom azt, s igy idővel teljesen el lesztek látva 
mindennel, a mi a hadviselésre szükséges. 

Ezen szavak Oroszország ravasz terveit röviden de 
teljesen és találóan jellemzik, mely tervek kivitelére eddig 
Konstantin főherczeg a válogatott eszköz. Hoszadalmas 
lenne, azon cselszövények fejlődési történetét elmondani, 
melyek pártfogásának árnyékában érlelődtek, bizony os 
annyi, hogy egy ujolagos forradalomra meg vannak téve 
mind az előkészületek, csak egy kell még — a pénz. 

Azon érdeksugallta rokonszenv, mely a nyugati hatal-
makat ezelőtt tiz esztendővel a Krímbe vezette, hogy ott 
Törökország megmentéseért harczoljanak, lassankint elha-
laványult, a suezi földszoros átszúrása másfelé vezérli az 
érdekeket, máshol központositja azokat, s Konstantinápoly-
ban későn kezdik belátni, hogy megengedve e müvet, saját 
bukásukat mozditák elő, s oly államnak felvirágoztatását 
és^megerősödését segitették elő, mely eddig vazalljuk volt, 
de most már vetélytársuk, s nemsokára nyilt ellenségük lesz, 
— Egyptomét. 

Napoleon császár, a ki Lesseps müvét leghathatósban 
pártolá, épen ez által kelté fel Angliának féltékenységét, 
mely immár, a voltaképeni Törökországgal csak másodrend-
ben törődvén főfigyelmét Egyptom felé fordit ja. Ausztria 
gyenge, s belviszályai miatt kifelé irányuló erőkifejtésre 
képtelen, Spanyolh on elszigetelten áll, Olaszország a forra-
dalomnak marta léka. — Honnan jöhetne tehát segély Tö-
rökország részére, ha léte egy közeljövőben ismét fenyeget-
tetnék ? Pedig ezen segélyben központosul minden reménye, 
de a mint a dolgok eddig fejlődtek épen csak Francziaország, 
mely a török birodalom fönállása iránt viseltetik némi ér-
dekkel, melyet azon egymaga nem képes biztosítani, s ha 
majd ujabb viszályok támadnának Európában, nagy kér-
dés, valljon a szerződéstörések eme korában, mivé lenne a 
párisi szerződés, s nem volt-e hasztalanul feláldozya ama 
sok pénz és vér, melybe a krimi háború kerül t? 

S szemben mindezen égető kérdéssel minő állást foglalt 
el Roma ? 

Roma csendes és nyugodt, rokonszenve természetesen 
az ősi jog és az igazság felé hajlik. A Gondviselés különös 
csudálatos működésénél fogva, Roma hajdani legdühösebb 
ellensége, ma egyike lett legjobb barátainak, a ki a katho-
licismus fejlődésének és virágzásának jobban kedvez, mint 
bármely külsőleg keresztény hatalom. — Meglehet, hogy a 
török kormány ezt csak saját érdekében teszi, hogy a las-
sankint megerősödő katholikus elemet majdan fegyverül 
használhassa az orosz-görög elemek túlkapásai ellen ; de 
annyi igaz, hogy, ha Törökország ezen eszközt ezelőtt egy 
félszázaddal ragadja meg, ma újjáalakítva és erősen áll 
Európának hatalmasságai közt. 

Innen van , hogy a szentszék érdekkel viseltetik a 
török birodalom fönállása iránt, s ezért egyre bátorít ja és 
serkenti az egyesült szertartású püspököket, arra intvén 
őket, miszerint minden erkölcsi befolyásukkal oda működ-
jenek, hogy a reájuk bizott nép közt a forradalmi eszméket 
lehetőleg lecsillapítsák, mert minden forradalom csak káros 

lehetne azon hatalomra nézve, mely a katholicismusnak je-
lenleg oly annyira kedvez. 

A politikai légsulymérő jelenleg tehát, ha nem is szép 
időt, de legalább csendet mutat, és — hogy a hasonlatot 
folytassuk — a merre csak tekintünk, levél sem mozog a 
fákon. De e csend álomba ne ringasson bennünket. Kanzler 
tábornok rövid szabadságot kérvén, azon választ nyerte, 
hogy egyelőre maradjon még Romában, miből a tisztek és 
katonaság azt következtetik, hogy nemsokára ismét alkal-
muk leend, a szentatyához való ragaszkodásukat és rendit-
hetlen bátorságukat a világ előtt bebizonyitani. 

ALGÍR. Msgr Lavigerie, algiri érsek egy felhívást in-
tézett a franezia papsághoz, melyben felszólítja, hogy a 
megyéjében megtelepíteni szándékozott, földmüveléssel fog-
lalkozó két jámbor congregationak szervezésében segitse. 

A congregatioknak egyike férfi-, a másik nöcongre-
gatio leend, mindakettő az algiri megyében, és pedig a férfi-
congregatio Bon-Akrounban, a női ellenben Koubaban fogja 
székhelyét felütni. Jellemét és czélját e két congregationak 
következő vázolatos jelentésből ismerhetjük inog, melyet az 
érsek a fentemiitett felhíváshoz mellékelt. 

A földmiveléssel és a betegek ápolásával foglalkozó 
testvérek (vagy nővérek) a tiszteletreméltó Jeromos véd-
nöksége alatt állanak, ki, mint született arabs, a 16. szá-
zadban Krisztusért vértanúságot szenvedett. 

Rendeltetésük a szeretet müveinek gyakorlásában áll, 
ilyen az árvák- éspogánygyermekeknek a földmüvelésre való 
tanítása, és a betegeknek, akár a háznál, akár a minden 
ház melletti külön intézetben való ápolása. Főfoglalkozásuk 
azonban a földmüvelés, s mindazon kézi munkák, amelyek 
arra vonatkozással bi rnak, úgymint a férfiaknál például a 
bognár-, kovács-, kőműves-, szabó-, sütő- és asztalosmunka. 
Ezen munkákat a testvérek a hit és szeretet szellemében 
végezendik, s ez lészen számukra a kiváló eszköz, bű-
neikért eleget tenni és a keresztény erényeket gyakorolni. 

A testvérek nem tar thatnak igényt semmiféle eltar-
tásra vagy évi fizetésre, s el nem is fogadhatják bárhonnan 
kináltassanak is vele, hanem arezuk verejtékében keresvén 
mindennapi kenyerük et, s mindazt, amire a szegények 
számára szükségük van, munká juk után fognak élni; mi, 
tekintetbe vévén a földnek termékeny voltát, főképen Algír-
ban, némi szorgalom, rend és takarékosság mellett könnyű 
dolog leend. 

A rendnek szabályai a testvérektől a földmivelésen 
kivül egyéb nehéz vagy önsanyargató cselekvést nem kö-
vetelnek, a böjtök ugyanazok, mint a többi hiveknél; ruhá-
zatjuk fehér, középfajtaju vászonból készült, élelmük ugyan-
az, melylyel az illető vidéken a földmivelők osztálya élni 
szokott. 

A munka folytonos, kivévén az istenitisztelet és a 
szükséges pihenés idejét ; és tökéletes csendben végeztetik, 
mely csendet azonban a szükség esetében félbeszakítani 
szabad, valamint a munkaüres órákban sem kötelez. 

A belépni szándékozók három hónapig mint kérők és 
egy esztendeig mint ujonezok két jézustársasági atya igaz-
gatása alait állanak, (a női congregatioban e tisztet két 
nővér a naneyi sz. Károlyról nevezett ájtatos társaságból 
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végzi); ezen utóbbi év letelte után 5 esztendeig kötelező 
fogadalmat tesznek, mely fogadalom ezen 5 esztendő letelte 
után utóhbi 10 esztendőre megújítható, csak ezen második 
időszak lefolyta után következvén az örök-fogadalmak. 

A befogadás egyedüli feltétele jó hirnév, egészséges 
testalkat, valódi hivatás és szintetlen erény ; más, bármi-
nemű anyagi hozomány nem kívántatik. 

A férfi-congregatioban papok is vehetők fel, kikre 
aztán ugyanazon szabályok alkalmaztatnak, mint a többi 
laicus testvérekre, amennyiben ők is hasonlólag kötelesek, 
minden a papi teendőktől szabad idejüket földmüveléssel 
tölteni. 

A congregationak külön généralisa van ; társházakat 
mindenütt alapithat az egész világon, hol kedvező körül-
ményekkel és az illető főpapok helyeslésével találkozik ; az 
egyes testvéreket azonban, kivévén az önkényt jelentkező-
ket, nem lehet egyik házból a másikba áttenni. 

A congregationak szabályaiból még a kővetkező pon-
tokat emeljük ki : 

A f ö l d m i v e l é s i m u n k á r ó l : A testvérek teen-
dői közt legelső helyen áll a földmüvelés. Az igazgató test-
vér az idevonatkozó munkákat akként fogja felosztani, a 
művelendő térségek nagysága és berendezése iránt akként 
fog intézkedni, hogy a testvérek tartózkodásuk helyén 
mindazt termeszthessék és készíthessék, mire saját fentar-
tásukra és munkáik czélszerü elvégzésére szükségük van. 
A testvérek eszerint maguk termesztik gabonájukat, maguk 
müvelik szőlőiket, gondoskodnak jól elhelyezett legelőkről, 
tar tanak és tenyésztenek mindenféle háziállatokat, sőt még 
a haltenyésztéssel is foglalkoznak, ha a helyi viszonyok a 
viz tekintetében erre nézve kedvezők. 

Az igazgató testvér arról fog gondoskodni, hogy szem 
előtt tartva az ellátandó egyének számát, ideértve nemcsak 
a rendtársakat , hanem az árvákat , öregeket, vendégeket és 
betegeket is, jó esztendőkben legalább egy harmaddal több 
termesztessék, mint a mennyi ezeknek ellátására elkel. A 
fölösleg vagy természetben, vagy eladatván, értékében félre 
fog tétetni, hogy ebből a rosz esztendők okozta hiányok 
pótoltassanak. 

A m ű h e l y e k r ő l . Tekintetbe véve, hogy a testvé-
rek szegénységet fogadtak, és hogy a szabály azt rendeli, 
miszerint minden egyes házban mindaz termesztessék és 
készíttessék, ami az ottlévők eltartására és munkáik czél-
szerü elvégzésére szükséges ; arról is fog az igazgató test-
vér gondoskodni, hogy minden házban bizonyos műhelyek 
rendeztessenek be, melyekben a testvérek vagy állandóan, 
vagy csak ideiglenesen alkalmaztatván, mindazon kézi 
munkákat végzik, melyeknek készítményei a ház körül 
szükségeltetnek, ilyenek a kovácsi, asztalosi, ácsi, kőmüvesi 
és kővágói, fazekasi és téglavetési, czipészi, takácsi, mol-
nári és sütői munkák, ezeken felül, ott, ahol kell, mészár-
szék is lesz. Mely műhelyekben nem szabad más, a házon 
kivüli munkásokat alkalmazni, még a munka siettetésének 
tekintetéből sem ; hanem minden testvérnek kötelessége 
leend, az njonczi év alatt egyikét azon mesterségeknek 
megtanulni, melyet aztán a közös gazdasági munkán kivül 
gyakorland, s pedig egyátalán az arra kijelölt időben és 
órában, esetről esetre pedig akkor, midőn vagy eső vagy 

túlságos hőség miatt nem lehetend a mezőn dolgozni. Rend-
kívüli szükség, sürgős épitések vagy javítások esetében a 
testvérek mind alkalmazhatók, rendesen pedig ezekre oly 
időszak választandó, melyben a mezei munka szünetel. 

A f e l e b a r á t i s z e r e t e t é s a k ö n y ö r ü l e t 
a z o n m ü v e i r ő l , m e l y e k a z i n t é z e t b e n g y a -
k o r o l t a t n a k : — ezekre egész terjedésükben vagy egyes 
részleteiben akkor kezd vállalkozni egyik vagy másik ház, 
ha az ott tartozkodó testvérek immár azon helyzetben van-
nak, hogy önmunkájuk utáa elélhetnének; — ezen müvek 
pedig a következők : 

1) A z á r v a h á z a k : oda nem csak keresztény, ha-
nem pogány gyermekek is vétetnek be; a testvéreknek kö-
telességévé tétetvén, hogy gondosan őrködjenek a fölött, 
miszerint azon veszélyek, melyek a különféle vallású gyer-
mekek ilyetén együttlétéből netán származhatnának, elhá-
ri t tassanak. 

Ezen gyermekek ingyen vétetnek be, a nélkül azon-
ban, hogy a testvérek netáni ezen üdvös czélja önkényt be-
folyó adományokat visszautasítani kötelesek volnának. A 
gyermekek a munka és az erény szeretetében fognak nevel-
tetni, a testvérek által nyernék a szükséges oktatást a 
keresztény hittanban, mig ezenkívül az írás-, olvasásra,szám-
tan- s valamelyik, tetszés szerint választható mesterségre is 
taní t ta tnak, minderre oly testvérek által, kik az otthoni éa 
a mezőn való tanitásra képesek ; ha a testvérek közt pa-
pok is vannak, akkor e vallástanítás s az írás, olvasás és 
számtan gyakorlása ezekre fog bízatni. 

2) A n y i l v á n o s i s k o l á k . Az árvaházakon kivüi 
a testvérek lehetőség szerint nyilvános iskolákat is fognak 
megalapítani, melyeket keresztény és pogány gyermekek 
különbség nélkül látogathatnak. A tanitás itt is ingyen lesz, 
önkénytes ajándékok azonban elfogadhatók. Az iskolás gyer-
mekek vagy a házban lakhatnak, vagy kívülről jöhetnek 
be az iskolát látogatni ; — a házban lakókra ugyanazon 
szabályok állnak fönn, melyek az árvaházakban is alkal-
maztatnak. 

3) M o n e d é k h e l y e k s z e g é n y a g g a s t y á n o k 
s z á m á r a . Ezen menedékhelyek oly házakban rendezhetők 
be, melyekben árvaház nem létezik. Az aggastyánok val-
láskülönbség nélkül és ingyen fogadtatnak be azon egy 
feltétel alatt, kogy becsületesen és békében éljenek ; s halá-
lukig maradhatnak ott, ha csak önkényt nem hagyják el az 
intézetet, mely esetben többé vissza nem térhetnek oda. — 
Két testvér fog gondot viselni reájuk, s mindennel el lesznek 
látva, a mennyiben a háznak anyagi körülményei ezt lehe-
tővé teszik, ezenkívül kellő szellemi vezetésről is gondos-
kodva lesz. 

4) B e t e g á p o l d á k . Minden klastrom mellett egy 
betegápolda is lesz, hol a szükségesebb gyógyszereken ki-
vül székek és padok is lesznek a jelentkező betegek számára^ 
kik minden héten háromszor össze fognak oda gyülekezni, 
hogy tanácsokat és gyógyszereket kapjanak. 

A betegek keresztényi szeretettel fogadtatnak, főké-
pen a hitetlenekre fog kiváló gond fordíttatni, minthogy ők 
kétszeresen boldogtalanok. Ha fekélyes betegek jelentkez-
nek, akkor a szolgálatukra kirendelt testvérek azzal kez-
dendik működésűket, hogy a betegek előtt letérdelvén, 



megcsókolják lábaikat, mutatván ezáltal, hogyha szegények-
és betegekben is tisztelik az Istennek képmását. Azután 
gyengéden kötözgetendik sebhelyeiket, munka közben vi-
gasztaló szavakat intézvén hozzájuk. 

Az egész betegápolda két különösen e czélból kiren-
delt testvérek vezetése alatt áll, kik némi oktatást nyervén 
a gyógytan elemeiben érvényesitendik azt oly bajok irányá-
ban, melyeket ismernek, de soha az olyanok iránt, melyek 
ismeretlenek előttük. Taníttatásuk alkalmával azon bajokra 
fordítandó a főfigyelem, melyek azon vidéken, hol a rendház 
fekszik a leggyakoriabbak. E két testvér, az elöljárónak 
engedelmével ki is rándulhat a vidékre, hogy a körüllakókat 
tehetségűkhez képest orvosi segélyben részesítsék. 

A testvérek arról lesznek meggyőződve, hogy ez a 
legliathatósb szer az emberi szivek megnyerésére, a mennyire 
Krisztus urunk is sok szivet hódított meg az által, hogy 
hallgatóinak testi fogyatkozásain segitett. Mi ugyan nem 
művelhetjük, hasonlólag mint ő a hatalom csudáit, de mű-
velhetjük az önfeláldozás-és szeretetéit, s erről fognak meg-
ismerni bennünket, hogy tanítványai vagyunk. 

Azon testvérek is, a kik közvetlenül ugyan nem szol-
gálják a betegeket, még is közvetve legalább azon eszközök 
és szerek előteremtéséről fognának gondoskodni, melyek 
azoknak gyógyitására szükségesek. 

5) A v e n d é g h á z a k. Minden oly rendház mellett, 
mely nem fekszik lakott vidéken avagy valami caravanse-
rainak közelében, vendégház rendeztetik be, ha ez a rendház 
anyagi körülményeinél fogva lehetséges. Ezen vendégháznak 
belső berendezése olyan lesz, hogy a befogadandó utazóknak 
némi kényelmet nyújtson, ezért az európaiak számára ágyak 
lesznek ot tan , a benszülöttek számára pedig szőnyegek, 
mindenütt pedig a nők szigorúan elválasztandók a fér-
fiaktól. 

Az utazók ily vendégházakban egy éjszakán át tar-
tózkodhatnak ; befogadásukkor a testvérek szegénységük 
miatt elnézésre kérendik őket, befogadtatik mindenki kivé-
tel nélkül, ha azonban észrevétetnék, hogy bizonyos egyének 
gyakrabban jönnének, mintegy azon czélból, hogy a rend-
nek költségén" éljenek, ezeknek szeretettel tudtul adandó, 
hogy ily körülmények közt többé be nem fogadhatók. 

A vendégház két testvérnek vezetése alatt áll, a ven-
dégek ingyen fogadtatnak be, ha egyik vagy másik önkényt 
nyúj t némi kis adományt, akkor azt alázatosan el szabad 
fogadni, de kérni valamit, avagy csak mellesleg is figyel-
meztetni az utazót, hogy adjon valamjt, nem szabad, mert 
a vendégszeretet a testvéreknek erényei közé tartozik, me-
lyet saját költségükön kell gyakorolniok. 

6) A z a l a m i z s n a . Ámbár a koresztény szeretet-
nek azon cselekedetei, melyeket eddig jeleztünk, úgyszólván 
mindannyi alamizsna, mégis a voltaképeni alamizsna is, a 
szónak szoros értelmében a testvérek kötelességei közé 
tartozik, kik ezen kötelességet szivesen fogják gyakorolni 
mindazok iránt, kik ily könyöradományt kérnek. Pénzbeli 
ajándékok azonban nem adatnak soha, minthogy a rendnek 
nincsen pénzbeli jövedelme, hanem az ajándékok termé-
szetben osztatnak, például egy darab kenyér, vagy ebéd 
után annak maradványai. 

A könyöradományok könnyebb és czélszerübb oszto-

gatásának czéljából a távoli vidékeken fekvő rendházakban 
egyes a hitetlenek közül választott férfiaknak segítsége is 
vehető igénybe, oly módon, hogy azok a segítségre legmél-
tóbb öregeket és számos gyermekkel terhelt anyákat felke-
ressék és a testvéreknek bejelentsék. Az adományoknak 
mikénti osztogatása egy különösen e czélból kirendelt test-
vérnek vezetése alatt álland. 

7) A z i s t e n i t i s z t e l e t . Olyan vidéken, hol nincs 
templom, szabad a híveket a rendház kápolnájában beeresz-
teni, hogy ott az istenitiszteletben résztvegyenek és a szent-
ségekhez járul janak. Ily esetben a testvérek egy külön el-
rekesztett helyen üljenek. 

Ez az uj congregatio szabályainak vázlata : a kézi 
munka, a szeretetnek cselekedetei és a missioknak anyagi 
föntartása képezik azoknak alapelveit. Meglehet, hogy eme 
kivonatunk tán a kelletinél hosszabb lett, de úgy látszott, 
hogy emez üdvös és mindenesetre figyelemre méltó szabá-
lyoknak kellő, kimeritő ismertetésére a legalkalmatosabb 
eljárás, ha, amennyire lehet, az egész rendszert az olvasó-
nak lelki szemei elé tár juk. 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumonta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi t ra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 

(Folytatás.) 

Ezek után még csak egy volt hátra, hogy a konstan-
tinápolyi püspökök nagyravágyásának kielégítése tökéletes 
legyen. Nectariusnak s Anatolnak eljárása némileg igazol-
tatott azáltal, hogy a konstantinápolyi s chalcedoni zsinatok 
érdekükben határozatokat hoztak. Nem igy volt Acatiussal 
s böjtölő Jánossal. Iparkodni kellett tehát, hogy az utódok 
ezeknek működései számára is megnyerjék némileg a tör-
vényes sanctiot. S ezt is elérték a tru llanumi zsinat által. 
Második Justinian császár parancsára összejött 692-ik év-
ben Konstantinápolyban a császári palota egyik teremében 
körülbelül két száz és néhány püspök Keletnek minden 
zugából. Kimondott czélja e számos tagból álló gyülekezet-
nek az volt, hogy az egyházi fegyelem helyreállítása tár-
gyában fognak tanácskozni ; titkos czélja azonban az volt, 
hogy a konstantinápolyi patriarcha nagyravágyásának elég 
tétessék s az általa eddig kieszközölt vívmányok helyben-
hagyattassanak s törvényileg sanctionáltassanak. A zsinat 
nagyszámú határozatokat hozott, melyek közt vannak igen 
hasznos s igen bölcs rendeletek ; de vannak közöttük olya-
nok is, melyek a régi hagyományokkal s őseredeti intéz-
ményekkel homlokegyenest ellenkeznek s ezeket sarkaik-
ból kiforgatják. Igy például, a papi nőtlenség törvénye, 
mely eddig a görög egyházban is^megtartatott, most ugyan 
nem törültetett el egészen, de nagyban megváltoztattatott ; 
a püspöki székek méltósága a császári városok rangfoko-
zatát fogja követni , s igy az egyházi hierarchia a 
politikai változásoknak alárendeltetett. A konstantinápolyi 
szék méltóságban egyenjogunak jelentetett ki a római szent 
székkel s ezentúl a konstantinápolyi] ujrómai patriarchák 
ugyanazon jogokkal s kiváltságokkal fognak élni, melyek-
kel éltek eddig az órómai pápák. 
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Igy a trullanumi zsinat megoldotta feladatát, leját-

szotta szerepe't, midőn a konstantinápolyi patriarchának 
nagyravágyását zsinatilag sanctionálta. A múltra nézve 
megerősítette a jogbitorlást ; a jövőre nézve pedig hasonló 
eljárásra tágas utat nyitott. Más oldalról pedig a konstan-
tinápolyi patr iarchák e zsinatot az egyetemes zsinatok 
közé számították, annak határozatait az egész görög egy-
házra nézve kötelezőknek hirdették, s mindenkitől köve-
telték, hogy azokhoz szorosan ragaszkodjanak s az ő fen-
hatóságukat Keleten mindenki elismerje. 

Már pedig mily czim alatt lehet egyetemes zsinatnak 
nevezni oly gyülekezetet, melyben pusztán Keletnek püspö-
kei vesznek részt, még pedig császári felhívásra s rende-
letre, s mely gyülekezetet zsinatnak a római szentszék el 
nem ismeri s határozatait meg nem erősiti? A zsinat hatá-
rozatai az egyházi fegyelmet lazulttá teszik, a papok ren-
detlenségeinek tág utat nyitnak, az egyházat a világi hata-
lom szolgálójává aljasitják. Ahelyett tehát, hogy azon patri-
archák eljárását igazolnák, k ik tetteikben ezen határoza-
tokra hivatkoznak, azokat inkább kárhoztat ják ezen zsinat 
határozatai. A trullanumi zsinat az egyházjogi évkönyvek-
ben mindig fen fog maradni, mint szomorú emléke azon 
kornak, mely a nagyságból a hanyatlás korábai átmene-
tet jelezi. 

Amint a trullanumi zsinat határozatait kibocsátotta, 
a konstantinápolyi patriarchák ezekre támaszkodva, nyil-
tan, minden tekintet mellőzésével megkezdették a támadást 
Roma ellen s itt kezdődik ezen küzdelemnok harmadik 
időszaka. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Primás ő herczegségének legújabb körlevele de 

niatriculis szól et summa, quae iis adhibenda est, cura. Nagy 
jelentőségénél fogva közlendjük. 

— V é g h Sándor veszprémi áldozár f. é. kisasszony-
hava 8-án mutatta be zsenge áldozatját, mely alkalommal 
a szent beszédet S c h e r n b e k János nagyszombati főgym-
nasiumi tanár tartotta. Az élvezetes beszéd nyomtatásban 
is megjelent, és mintegy átlátszó tisztasággal állítja az olvasó 
elé a papot mint élő világosságot. 

— Az egri katholikusok sorakoznak a felekezeti iskola 
föntartása végett és tiltakoznak a városi tanács s képviselő 
testület azon határozata ellen, melynél fogva a ka th . isko-
lák közösekké lőnek kimondva. Ó-Buda szintigy cselekedett ; 
Pécsett pedig Grirk Alajos kanonok az iskolaszék szervezéso 
alkalmakor kijelentvén, hogy a közösiskolák megállapítá-
sára való közreműködés ellenkezik kath. papi lelkismere-
tével, és igy a szervező gyűlésben részt nem vehet, ezt 
odahagyta. 

A Gy. után a Prot. egyh. lap is közli azon badarságot, 
hogy Romában a gyógyszerészeknek megparancsolták,misze-
rint csak a gyónóczédula előmutatása után adhatnak az illető 
beteg számára gyógyszert. 

— Említve volt, hogy a syllabust Luigi Bilio készí-
tette, ki bíbornoki méltóságra is emeltetett. Ezt fölemlítve a 
a prot. egyh. lap, hozzáteszi: ha Herostratus emléke fön-

maradt, miért tagadnék meg ezt a szomorú dicsőséget Luigi 
Viliotól ? — Talán üszköt dobott a prot. egyház igen szel^ 
lős tetőzetére ? 

— Freiburgban egylet a lakul t , melynek czélja az 
elhunyt Yicari érseknek illő emléket emelni. A felszólitást 
és gyűjtő-iveket már szétküldötte egész Németországba. 

— Solothurnban egy laicus-gyülekezet egyhangúlag 
ezt a határozatot hozta : A magas megyei értekezlet kívánja, 
hogy a püspök a papnöveldékből szonnal távolítsa el Gury 
erkölcstani kézikönyvét ; ha e kívánatnak elég nem tétet-
nék, az értekezlet föntartja magának a határozhatást a püs-
pöki hatósággal 1858-ban kötött egyezmény iránt. — Ugy 
látszik, a solothurniak is tudják, mi a szabad egyház a 
szabad államban ! 

Az irlandi kath. püspökök magatartása némely kö-
röket elkeserített. A Times gunyorosan kér bocsánatot 
Cullen bibornoktól és a romai hierarchiától Irlandban, hogy 
a világ egy pillanatra hízelgett magának, mintha a libera-
lismus valamely titkos módon megegyeztethető volna az 
ultramontán követelésekkel. A bibornok legújabb körlevele 
és a kath. püspökök határozatai egy külön egyetem s u j 
telektörvény iránt megszüntették e kellemes csalódást ; azért 
mégis hálát mond a püspököknek, hogy nyiltan szólnak, é3 
nem já tszanak bújósdit. Az Augsb. Pzeitungnalc londoni 
levelezője különösen az angolországi kath. egyház érdekében 
is igen szeretné, ha az irhoni püspökök szorosan megma-
radnának a szellemi téren ; mert a politikai ügyekbe, minő 
a telektörvény is, való beavatkozásuk hátrányos lehet az 
anyaországi kath. egyház által reménylett concessiokra 
nézve. Es ezt nem tudnák az ír püspökök ? 

— A római eniporiumon kiásott márványkincset a 
szentatya nem teszi lehető pénzforrássá, nagylelkűsége 
ingyen adományozza a legszebb darabokat templomok fel-
ékesítésére. Rómában 25 egyház részesült ily adományban, 
köztük a francziák, angolok, portugallok és görögök tem-
ploma is ; ezeken kivül Bologna, Forli, Montalto, Yiterbo, 
Lyon, Marseille, Avignon, Vannes, Aachen, Mentingen é* 
Basel hasonló kegyben részesittettek. 

— A bombayi püspök Meurin Leo kihallgatást nyert 
a szentatyánál, k,nek péterfillérül 2400 rúpiát nyújtott át, 
s mintegy 20 percznyi társalgás után távozása előtt a szent 
atya e szavakat irta az elébe terjesztett Mária-kép alá : 
„Üeus benedicat populum Boinbayensem, et liberet eum ab 
omni malo, et deducat eum in semitas justitiae, charitati? 
et obedientiae erga istam s. sedem. 28-a Junii 1869. Pius 
P. P. IX." A kép a bombayi székesegyházban fog fölfüg-
gesztetni emlékeül a szentatya áldásának. Spoyerben ugyan 
ezen főpap érdekes előadást tartott a hinduk vallási sülyedt-
ségéről, közbeszőve mindenütt tapasztalatait, élményeit éâ 
a kereszténység polgárosító befolyását. 

— A franczia császárné Toulonba érkezvén a püspök 
által üdvözöltetett, ki a többi közt mondá : A kath. világ 
jól tudja, mennyit köszönhet felségednek azon oltalomra 
nézve, melyben a pápa világi hatalma részesül ; áldja is 
azért felséged nevét és a császár erélyes akarat ját . Védje is 
mindenkor, asszonyom ! ezen tiszteletreméltó ősi kormányt, 
mely záloga minden egyéb kormánynak. A császári her-
czeget is figyelmezteté a viszonyra, melyben keresztatyjá-
hoz, a pápához áll, és e viszony szent megőrzése mellett 
igéri neki az ég minden áldását. A császárné biztositá a 
püspököt, hogy mindig mélyen megindult szívvel lép az U r 
hajlékába, és kérte a püspököt, hogy imádkozzék a csá-
szárért, és kérje le Isten áldását minden jó szándékára. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Az általános egyháztörténelem leg-
újabb irodalma Francziaországban. — De matriculis et 
summa, quae iis adhibenda est, cura. — A müncheni hittani 
kar és a concilium. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Az átalános egyháztörténetem leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

(Folytatás.) 

Mindezeknél nagyobb és állandóbb befolyással 
volt az egyháztörténelem irodalmára F l e u r y :  

„L'Histoire ecclesiastique" czimü müve, mely 20 
negyedrét kötetben jelent meg Párisban 1691 —1720-
ig és Krisztus urunk feltámadásától 1714-ig terjed. 
Soha egyháztörténelmi mtí oly nagy olvasókörre 
nem tudott szèrt tenni, mint Fleüryé. 

Ezen rendkivüli hatást inkább irodalmi mint 
tudományos becsének szokták tulajdonitani. 

Ezen nézetet nem oszthatjuk ugyan. 
Nem szenved kétséget, hogy egyszerű, világos, 

folyékony előadása tetszik és vonz, sőt még nyelve-
zeténekegynémely pongyolasága is sajátságos bájjal 
bir, — látszik rajta a fesztelen természetesség. 

De e mellett a roppant eruditiot sem lehet tőle 
elvitatni, s pedig ott találjuk ennek legvilágosabb 
bizonyitékát, hol legkevésbbé akarja mutatni. Ha 
Natalis müvét olvassuk, egyes történelmi értekezé-
seiben a kiaknázási processus minden vajúdásain 
végig kell mennünk, mig viszont Fleurynél az ese-
mények egész naivságukban mintegy önmaguktól 
látszanak feléledni ! egyszóval a kutatásainak tiszta 
eredményét tárja elénk, anélkül, bogy megismer-
tetne a fáradságos úttal, melyen ő ez eredményhez 
jutott. Es ép azért oly igen természetes előadása. Az 
események történelmi kifejlődése az ő elbeszélésében 
oly könnyen foly mint a csergedező patak, melyet 
útjában semmi gát, semmi iszap sem tartóztat fel, s 
azért minden nehézség, minden megerőltetés nélkül 
olvassuk, mintha az iróval magával társalognánk. 
Igazi történelmet igy csak az irhát, ki tárgyának 

forrásait át meg áttanulmányozta, kinél ez úgy-
szólván vérré vált. Roppant olvasottságát és tudo-
mányosságát leginkább azon részben észlelhetjük, 
hol a sz. atyák és egyházi irók tevékenységét ábrá-
zolja ; itt oly élethű s mégis oly röviden számol egész 
irodalmi életéről s annak eredményéről. Fleury 
annyira bele tudta magát a keresztény ókorba élni, 
hogy mintegy azonosítva látszik lenni annak minden 
eszméivel és emlékeivel. 

Tehát felületességet vagy más iróktóli kelleté-
nél nagyobb függést legkevésbbé sem lehet Fleury-
nek szemére vetni. Egészen máshol rejlik nála a 
hiba. Az alapkiindulási pont, az egész művön elömlő 
gallicán szellem rosz és ebből folynak Fleury egyéb 
tévedései is. 

De készakarva használta volna ő fel mindkét 
rendbeli roppant készültségét a gallicán irányzat 
zsoldjában? egyszóval, Fleuryt is a közönséges ha-
misító iránytörténészek közé kell-e sorolnunk? Nem. 
Őtet először is félrevezette a keresztény ókornak 
túlságos előszeretete. 

Kétségenkivül minden igazi keresztény mély 
meghatottsággal fogja Fleury ezen hév melegséggel 
irt sorait olvasni, melyekben a keresztény ókor 
iránti lelkesültségének oly szép kifejezést ád. Egy-
szer igazán megizlelve az első századok emlékeit, e 
kornak tanulmányozását soha sem foghatjuk félre 
tenni többé, de mi nem is elmélkedhetünk soha 
eléggé azon nagyszerű tényeken, melyeket egyhá-
zunk első századainak hite, buzgalma és lángoló 
szeretete felmutathat. De az egyház első századai 
iránti szeretetünknek, ha azt akarják, bogy az hasz-
nunkra legyen, jól szabályozva kell lennie. Ha az 
még oly határtalan is, azért nem szabad akadályul 
szolgálni, hogy a többi korszakoknak is kellő igaz-
ságot ne szolgáltassunk, s legkevésbbé szabad a ké-
sőbbi korszakok ellen egyoldalú fegyverül használni. 

Egyátalán nincs elhibázottabb eljárás, mint az 
egyház múltjából egy bizonyos korszakot, ha mind-
járt az első három század volna is az, önkényüleg 
kiszakitani, s az abban kifejlett külformákat oly 
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eszményképül állitani fel, melyhez minden egyházi 
institutioink visszaviendők volnának, hisz ebből az 
következnék, hegy a világot kormányzó és fejlesztő 
bölcseség azon néhány "században kimeritette volna 
magát. De Fleury mindezt nem értette ; az egyház 
első századainak előszeretetébe túlságosan el lévén 
merülve, csoda-e, ha azon kor és környezet, melyben 
élt, XIV. Lajos kora és udvara őt még elfogultabbá 
tette. A „regalia", de még inkább az 1682 ki hirhedt 
gallicán declaratio feletti viták hevében, az ő merev 
tekintete mindinkább az egyház őskora felé fordult 
vissza. Ez alapnézetből indulva ki, észrevétlenül oda 
jutott, hogy minden nevezetesebb változást, mely 
azóta az egyház külalakjában történt, nem tekintett 
egyébnek, mint tévedésnek, az eredeti czéltóli elté 
résnek, egyszóval romlásnak és szerencsétlonségnek, 
s mindinkább érlelődött benne a meggyőződés, hogy 
az igazi tudomány- és kritikának főfeladata volna, 
az egyházat lassankint egészen az első századok 
disciplinájára vezetni vissza. Az igy kifejlett alap-
nézetből magyarázható meg Fleury gallicán irány-
zata, mely egész müvén elömlik, ez egyedüli forrása 
minden tévedései- és hibáinak, melyek észrevétlenül 
oda ragadták, hogy magukat a tényeket is néha el-
ferdítette vagy meghamisította. ^ 

Ne higyjék olvasóink, hogy e hibákat már azon 
korban s pedig mindjárt a mű megjelenése után fel 
ne fedezték volna. Azonnal számtalan czáfolat jelent 
meg ellene, melyekben a leghevesebben s hozzá 
helylyel közzel, mint például Honoratus a Sta Maria 
nevü karmelita-szerzetes, a legalaposabban támadták 
meg. De mindez nem akadályozhatta, hogy Fleury 
az egyháztörténelem terén korlátlan tekintélyre szert 
ne tegyen. Az ő müve mint a korszellemnek leg-
jobban megfelelvén folytonosan terjedett már a 
szomszéd nemzetekhez is, őt folytatták s pedig mint 
Faber még gallicánabb szellemben, az ő müvéből 
készültek forditások, kisebb-nagyobb kivonatok, egy 
szóval ő uralkodott, mig az ellene irt czáfolatokat 
minden tudományos és alapos voltuk mellett — senki 
sem olvasta. 

Következik a tizennyolczadik század, mely az 
egyháztörténelem terén eredeti müvek tekintetében 
igen meddő volt. 

Oly egyháztörténelem, mint C h o i s y T i m o -
l e o n bajeuxi kanonoké,botrányosan világi szelleme 
miatt emlitésre sem érdemes. Valamivel egyházia-
sabb D u c r e u x „Les siecles chretiens" czimü müve. 
Nem sok hasznot tett az irodalomnak a jansenista 
R a c i n e B o n a v e n t u r a „Abrégé de l'hist. eccl." 

czimü kézikönyvével. Valamennyi között még leg-
jobban elterjed B e r a u l t - B e r c a s t e l noyoni ka-
nonok egyháztörténelme, melyet először Pellier de 
Lacroix, később Robiano és Henrion bárók folytat-
tak. Mindezen Íróknál hiányzott a források tanul-
mányozása, pontosság és helyes kritika, és igy nem 
csoda, hogy az egész tizennyolczadik századon ke-
resztül s a mienknek is elején még mindig Fleury 
volt a tekintély, még mindig az ő müvéből készül-
tek a kézi könyvek és kivonatok. Még a mi száza-
dunk elején Fleury müve iránti érdekeltség akkora 
volt, hogy Vidal azon három könyvvel együtt, melyet 
a királyi könyvtárban Fleury kéziratai között felta-
lált, újra az egész müvet kiadta 1834-ben, és ezen 
kiadás is gyorsan elkelt, mert Francziaországban az 
egyháziak még mindig Fleuryt tartották a legna-
gyobb tekintélynek, s ki is mert volna közülök 
Fleury hitelességében és jóhiszemében kételkedni, 
hisz annak alapján tanulták az egyháztörténelmet 
theologiai tanfolyamuk alatt, s később is mindig 

csak őt hallották dicsérni és ajánlani. 
* 

* * 

Ha most röviden összefoglaljuk az egyháztör-
ténelem összes irodalmának eredményét Franczia-
országban, meggyőződünk, hogy daczára a 17-ik 
századbeli nagyszerű irodalmi tevékenységnek az 
egyháztörténelem a legújabb napokig Francziaor-
szágban igen sajnálatra méltó helyzetben volt. 

A 17- és 18-ik századnak sok tévedéseit és hi-
báit ez egyháztörténelmi irodalom nemcsak hogy ki 
nem irtotta, de annak szellemét magába fel vévén, 
ez egész irodalom alapjában meg volt mérgezve. S 
még a parlamentek gallicán és jansenista eszméi és 
czéljai ez irodalomban hű kifejezésre találtak ; addig 
a meghamisított vagy félszegül magyarázott törté-
nelmi adatok folyton terjesztették vagy istápolták 
az egyház valódi szabadsága és függetlensége, kü-
lönösen pedig a sz. szék elleni titkos ellenszenvet és 
legigazságtalanabb elfogultságot. 

Hogy minő hátránynyal járt ez, nemcsak a 
tisztultabb történelmi tudományosságra, hanem az 
életre is könnyű belátni. 

De beláthatják olvasóink azt is, hogy mennyi 
teendője maradt a mi korunk irodalmának ezen a 
téren a buzgó Francziaországban; s beláthatják kü-
lönösen, hogy mennyi bátorság, buzgóság s az igaz-
ságróli hű meggyőződés kellett hozzá, ennyire meg-
gyökeresedett előitéleteket kiirtani, s ezeknek oly 
erős védvárát — mint Fleury tekintélyét — és az 
ő müvéből készült egyéb hasonszellemü iratok egész 
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sorát, mint e tévedések jól őrzött sánczait megtá-
madni és lerontani, s amellett az egyháztörténelmi 
irodalmat a mai kor tudományosságának színvona-
lára emelni. 

Ezen irodalmi törekvések eddigi eredményét vá-
zolni, tulajdonképeni czélja jelen czikksorozatunknak. 

(Folyt, köv.) 

De matricnlis et snmraa, qua« iis adliibenda est, cnra. 

Praecipui libri, quos quilibet parochus habere debet, 
sunt sic dictae Matriculae Baptizatoruui, matrimonialiter 
Copulatorum et Defunctorum. In Ecclesia semper viguit 
consuetudo Baptizatorum, Copulatorum et Mortuorum fide-
lium nomina describendi, quo eorum in parochiis perstaret 
memoria. Baptizatos conscriptos fuisse ipsa disciplina circa 
administrationem Baptismi in primaeva Ecclesia vigens clare 
docet, ad quam etiam pertinebat publicatio nominum bapti-
zatorum, quae sine praevia consignatione fieri non poterat. 
Baptizatorum fuit in Ecclesia Occidentali nomina sua Domi-
nica quarta Quadragesimae Episcopo dare, idest consignanda 
curare in libro, qui catalogus Catechumenorum, vel Baptiza-
torum, aut etiam liber vitae dicebatur. Infantium etiam no-
mina scripta fuisse ex antiquissimo Codice San-Blasiano 
liquet, ubi haec occurrunt: „Cum infantes ad Ecclesiam 
venerint, scribentur nomina eorum juxta Romanum ordinem 
et vocentur ad Ecclesiam per nomina, sicut scripti sunt; 
tam infantes, quam illi, qui eos suscepturi sunt."1) Super 
contractis sponsalibus ac nuptiis scribebantur sic dictae 
tabulae nuptiales, quarum meminerunt Tertulianus,2) S. 
Hieronymus,3) S. Augustinus4) et alii, cfe quibus tabulis 
decrevit Justinianus Imp.5) : „Qui defensor tribus vol quatuor 
reverendissimis clericis adhibitis, publicum celebrati ma-
trimonii, quo die, quo mense, quo consule, quo imperii anno, 
testimonium ab ipsis conjugibus, defensore, ac testibus rite 
subscriptum ad perpetuam rei gestae memóriám in archivis 
Ecclesiae reponet." Medio aevo invaluerunt nuptiales chartae, 
de quibus agit Du Cange.6) De defunctorum memoria in 
Ecclesia semper conservata testantur tam Diptycha, quam 
quae tardius invaluere sic dicta Necrologia, quorum multa 
variis in Ecclesiis hodiedum supersunt et magnam históriáé 
facem accendunt. 

Verumtamen generalem legem, in tota Ecclesia ex 
aequo vigentem registris sive prout ilia Barbosa appellat7) 
matriculis ante Synodum Tridentinam frustra quaesieris, 
quae erga postulatum celeberrimi Archi-Episcopi Bracca-
rensis Bartholomaei de Martyribus legem in universa Eccle-
sia obligantem sancivit,8) in cujus legis executionem pluri-
mae exstant decisiones tam synodales, quam extra synodales 
eo tendentes, ut praecitata lex Tridentina ubique locorum 

>) V. Vetus Liturg. Alemann. Gerbert. Pars 2. 
'') 1. 2. ad uxor, et de vei. virg. 
3) Ep. ad Furifim. 
*) Enarr. in psalm. 80. 
5) Nov. 7\. 
6) Glossar. 
7) de Off. paroch. 
8) Sess. 21. cap. 1. et 2. de reform, matrim. 

ac terrarum executioni manciparetur. Imprimis commemo-
randae sunt decisiones Synodorum provincialium Mediola-
nensium I. III . IV. VI. super hoc objecto latae, et in Syno-
dis Dioecesanis repetitae, quibus S. Carolus Borromaeus Tri-
dentinis Decretis hoc quoque sub respectu vigorem procurare 
adnitebatur. S. Caroli exemplum imitati sunt alii Antistites, 
et Synodi alibi locorum celebratae, quae circa matriculas 
similia statuerunt. Brevitatis causa suffecorit provocare ad 
Synodum provincialem Tirnaviae a. 1611. celebratam,1) et 
ad Synodum provincialem Strigoniensem de a. 1768., quae 
Curatis serio injungit, ut consuetas Baptizatoruum, Copu-
latorum et defunctorum matricas nitide et diligenter scri-
bant, nec in eas absque Ordinariatus assensu ullas correctu-
ras vel mutationes inférant ; Vice-Archi-Diaconis autem 
mandat, ut intendant, utque a Curatis requirant „an pro-
tocolla necessaria ac libros habent baptizatorum, chrysma-
torum, conjugatorum et mortuorum, atque hos separates, 
decentes et ea ratione, quae altioribus mandatis praescribi-
tur, compactos diligenter custodiant. Accedit, quod Rituale 
Romanum, cujus universalis est in Ecclesia auctoritas, in 
pluribus locis instet, Titulo autem I-mo de iis, quae in Sa-
cramentorum administratione generaliter servanda sunt, 
praecipiat „ut quisquis Sacramenta administrare tenetur, 
habeat libros necessarios ad officium suum pertinentes, eos-
que praesertim, in quibus variarum parochialium functionum 
notae ad futuram rei memóriám describuntur, ut ad finem 
hujus Rituális habetur. In fine autem Rituális praeter alios 
libros, quos Curati habeant, est necesse, recensentur : Liber 
Baptizatorum, Liber Matrimoniorum et Liber Mortuorum. 
In speciali Archivo libros hos conservari et custodiri man-
dat Synodus Romana a. 1725. sub Benedicto XIII . cele-
brata;2) facile enim deperduntur, si eorum diligens custodia 
non habeatur, ac proinde populo maximum damnum evenire 
potest, prout ebservat Concilium Provinciale Mediolan. IV. 
quod in visitatione omnes ac singulos dictos libros Episcopo 
exhibendos esse statuit, ut existentia et bona illorum custo-
dia pateat, quam idcirco quoque adhibere oportet, ne dum ad 
aliorum manus facile devenire possunt, periculo falsifications 
aut hinc inde oblitterationis exponantur. Docet Barbosa3) te-
neri parochos, quandocunque requisiti fuerint,"e matriculis fi-
des necessarias extrahore matrimoniorum baptismorum vel 
mortis, et quidem in forma probante idest cum formali tran3-
scriptione concernentis matriculae loci de verbo ad verbum, 
addita subscriptione parochi et appressione sigilli parochialis. 
Quocunque alio modo facta fides, vel attestatio, quibuscun-
que verbis concepta, non probat, quemadmodum S. Congre-
gatio Episcoporum et Regularium identidem declaravit.4) 
Ad bonam custodiam matricularium librorum pertinet, ut 
sint bene compacti, cartulati, nec alium titulum, nec aliquid 
aliud extraneum ibidem adnotatum habentes,5) atque sie 
comparati, dicuntur authentici et plene probant ea, quae ad 
Officium parochi pertinent. 

1) V. Péterffy Sacra Concilia t. 2. 
2) Tit. 12. c. 6. 
3) lOC. Cit. 
*) in Tolet. 13. Maii 1615. et Aesin. 17. Maii 1617. 
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Matriculas suamoriginem Ecclesiae debere epraemissis 
nullo negotio intelligitur, a qua illis tantam curam impen-
sam fuisse, continuoque impendi, nullus mirabitur, qui prae-
dictorum librorum momentum attenderit. Per plura saecula 
matricularum curam sola gerebat Ecclesia, cujus illae pro-
priae sunt; tardius civilis etiam potestas suas circa illas 
edidit dispositiones et concurrentem cum Ecclesia circa libros 
hos exercere coepit autoritatem. Imo in aliquibus Regnis eo 
doventum, ut Civitas ratione horum librorum omnem cum 
Ecclesia nexum abruperit, ubi proinde eosdem quaelibet po~ 
testas pro se exarandos curat, Ecclesia quidem perparochos, 
Civitas vero per suos magistratus. Ad partes DD. Curato-
rum pertmet exactissima tarn ecclesiasticarum, quam civi-
lium eatenus vigentium normarum observantia comprobare, 
quod fiducia in se locata digni sint. Meminerint, teneri se 
actus Baptismorum, Copulationum, et Funerum in conti-
nenti, et nulla interposita mora, accurate non ad chartulam? 
quae facile seponitur ac perit, non ad Calendarium vel aliud 
maculatorium, quod facile disjicitur, sed immediate ac di-
recte ad matriculam non aliéna sed propria manu inscri-
bere. Cui obligationi si semper et ubique et ab omnibus 
responsum fuisset, non reperirentur in matriculis tanti de-
fectus, qui postea suppleri, et errores, qui corrigi debebant 
erga instantias ac remonstrationes ad Officium Dioecesanum 
formatas. Nullus in re tanti momenti memoriae suae fidat, et 
peractae function adnotationem in matricula différât. En 
unam biatuum et error um in matriculis occurrentium causam. 
Nullus praedictos actus in facile seponibili charta notet, vel 
per ludimagistrum notari curet. En alteram defectuum ac 
errorum rationem, qui defectus ac errores in casum exigen-
tiae saepe nonnisi magna cum difficultate, labore ac mole-
stia, et nunquam sine compromissione status ecclesiastici 
suppleri vel emendari possunt. In scribendis matriculis ma-
xima emineat diligentia, nihil intervalli, nihil scripturae 
interiinearis, nulla litura, abbreviatio nulla, nullus arithme-
tica nota in adscribendo diem et annum numerus occurrat, 
sed omnia charactere nitido legentibus plana sint. DD. 
VADiaconi, quod suarum est partium faciant,inspiciant suis 
in visitationibus Curatorum Districtualium matriculas, id 
quod iisdem per Constitutiones Dioecesanas et praecitatum 
Provinciale Concilium injugitur. 

Quod matriculae sint publica documenta, et qui illas 
falsificare praesumeret, gravis reatus se obnoxium redde-
ret, omnibus notum esse suppono. Clericus hujus criminis reus 
degradandus foret e dictamine C. ad audientiam 3. X. 

A müncheni hittani kar és a concilinm. 

(Vége.) 

Nehezebb válaszolni azon kérdésre : mikép módosulna 
az egyház és állam közti viszonyokról szóló tan, ha a pápa 
csalhatlanságáróli vélemény dogmaeröt nyerne? Az erre 
adandó válasz megkísérlése a tárgy összeköttetésénél fogva 
egyszersmind a második kérdésre vezet, mely a következő: 
„A feltett esetben kötelezetteknek fognák-o magukat érezni 
a dogmatika és egyházjog tanárai a pápának a monarchák 
és kormányok feletti, Istentől rendelt urakról szóló tant 
mint potestas directa vagy indirecta-t in temporalibus min-

den keresztényre nézve lelkiismeretben kötelező gyanánt 
alapul venni ? 

Ami a pápa csalhatlanságának mint hitigazságnak 
kimondását illeti, az a dolog természeténél fogva az egyház 
belső szellemi ügyeire nézve és igy, de csak közvetve, az 
egyház és állam közti viszonyra nézve is fontos következ-
ményű lehetne. Ha tehát az első kérdésben aziránt kéretik 
felvilágosítás : mily változások következnének be egyes 
esetekben az egyház és állam jogviszonyaira vonatkozólag 
a csalhatlansági dogmának lehető kimondása által? azokat 
egyelőre aligha lehet előadni, még kevésbbé tüzetesen meg-
határozni. 

De ami, szorosabban véve, a pápa csalhatlanságából 
származtatott következtetéseket illeti a pápának a feje-
delmek és kormányok feletti, Istentől rendelt uralmára 
nézve, felemlithető, hogy voltak ugyan hittudósok, kik 
megkísértették annak bebizonyitását, hogy a pápa csalhat-
lansága egyedül a szellemi térre szorítható, például Cartier 
benedictinus és mások (P. Cartierii Theologia universalis 
I. 175. II . 172. köv.) Mindazáltal egyrészt a franczia theo-
logusok, k ik a csalhatlanságról szóló tant épen azért ostro-
molták (Bossuet, de Mercade, la Luzerne biborn.) másrészről 
pedig az azt védelmező olasz jezsuita iskola, mint Bellarmin, 
Gretser, Beranus, Roccaberti, Sfondrati stb. által azon tan, 
hogy a pápának Istentől rendelt uralma a világi vagyis az 
államok és fejedelmek felett elválaszthatlanul kötve van a 
pápa csalhatlanságáról szóló tanhoz, ugy, hogy aki ez 
utóbbit védelmezi, az előbbit is kénytelen elfogadni, meg-
alapittatását abban kereste és nyerte is, hogy a pápák ma-
gok a legiinnepélyesebben mint az egész egyházra nézve 
kötelező tant nyilatkoztatták ki. Ezt tette VII. Gergely, 
IX. Gergely, III . és IV. Incze, VIII. Bonifácz az „Unam 
Sanctam" bulla által, XXII . János, X. Leo a lateranumi 
5-ik zsinaton, IV. Pál és V. Pius. 

Az tehát kérdés alá sem jöhet, hogy a pápa csalhat-
lanságával egyszersmind a pápának a világi hatalom feletti 
uralma is mint egyházi tan, mely eddig nom volt, megálla-
pittatnék, ha mindjárt emez a concilium által ki is mon-
datnék. Az pedig, mennyiben fogna változás történni a 
szentszéknek egyes államokhoz való viszonyában, nem lehet 
közelebbi fejtegetésnek tárgya, minthogy legnagyobb részt 
az egyéniségektől függ. Csak annyit mondhatni, hogy a 
legjelesebb hittudósok, kik a pápának ezen politikai hatal-
mát védték, sehol sem tűzik ki a korlátokat, mennyire ter-
jedhet azon hatalom, hanem annak használatát vagy mellő-
zését teljesen a pápák belátásától teszik függővé ; igy tett 
Bellarmin és mások számosan. 

Az álláspont, melyet az egyházi jog és dogmatica ta-
nárai erre nézve elfoglalnának, minden oldalról és teljesen 
nem határozható ugyan meg, de annyit biztosan mond-
hatni, hogy, ha valamely concilium átalánosan szóló hatá-
rozatot hoz, akkor a magyarázatnak, kifejlésnek, a követ-
kezményeknek, az egyházi élet egyes ágaira és ügyeire való 
gyakorlati alkalmazásának ideje áll be. Ezen tudományos 
munkálatban az egyházi jog és dogmatika tanárainak ki-
jut a maguk része. Az egyházi tanárok erre nézve azon 
utasításokhoz is kötelesek volnának magokat tartani, me-
lyeket püspökük az egyháznak csakugyan átalános hitévé 
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vált tanítás alapján netalán kibocsátanának. Harmadik 
kérdés : „A dogmatika és egyházi jog tanárai azonnal kö-
teleseknek vélnék-e magokat azon tanitást, hogy a clerus-
nak személyes és dologbeli immunitása juris divini és igy 
szintúgy a hitágozathoz tartozik, előadásaikba és irataikba 
felvegyék ?" 

Azon esetben, ha a syllabus tételei közül azok, melyek 
a clerus immunitására vonatkoznak, a concilium által po-
sitiv, igenlő alakban határoztatnának el, azon tanítás elle-
nében, mely az immunitást csakis a polgári jogból származ-
tatja, kétségkívül fölállítanák a z t , mely az immunitás 
isteni intézményből származtatja. Amugyis ez volt a canon-
jognak állandó tanítása Gratian óta egész a 17-ik századig. 
A dogmatika és egyházjog tanárai egyrészről tehát tovább 
is azt tanítván, mi az egyházi jogforrások után az immuni-
tásról mindenkor taníttatott, egyszersmind azt is megen-
gednék, hogy a pápa tekintve a kor körülményeit egyes 
immunitások gyakorlati mellőzhetését meg- vagy elen-
gedheti. 

Negyedik kérdés: Vannak-e közösen elismert krité-
riumok, melyek szerint teljes biztossággal meg lehet hatá-
rozni, ha valljon a pápának ex cathedra nyilatkozata, eshe-
tőleg tehát a concilium által megállapítandó tanítás csalhat-
lanul és minden keresztényre nézve lelkismeretben kötele-
ző-e, s ha vannak, melyek azok ? 

Általános elismert oly kritériumok nincsenek, melyek 
szerint teljes biztossággal meg lehetne határozni, ha valljon 
valamely pápai nyilatkozat ex cathedra történt-e, és igy ha 
a pápa csalhatlansága conciliariter kimondatnék, az ezen 
előnyben részesülne-e ? A hittudósoknál, kik ezen kérdéses 
tant védik, mintegy husz különféle hypothesis van azon föl-
tételek felöl, melyek az ex cathedra való határozathoz 
szükségeltetnek. Ezen, nagy részben igen különböző, sok-
szor egymástól nagyon eltérő követelmények közül eddig 
még egyik sem jutott nagyobb érvényre. Egyikhez sem 
csatlakozott még a theologusoknak jelentékenyebb száma ; 
mindegyik sokszoros megtámadásnak volt kitéve s mind-
annyiról el lehet mondani, hogy önkényüleg állíttattak föl, 
minthogy erre nézve lehetetlen az irás- vagy hagyomány-
ból biztosan meríteni. Ugy látszik tehát, hogy ha Romában 
az egyházi gyülekezet csakugyan határozatot hozna a pápa 
csalhatlanságára nézve, először az ex cathedra való hatá-
rozatnak fogalmát is meg kellene alapítani , különben 
ismét a határozatlanság és vita tovább is fön fogna 
állani. 

Ötödik kérdés : A szándéklott dogmáknak és azok 
következményeinek mennyiben volna módosító befolyásuk 
a népoktatásra a templom- és iskolában, a népszerű tanköny-
vekre, katechismusokra stb ? 

Hogy a vallási néptankönyvek, különösen a katechis-
musok, változást szenvednének, ha a pápa csalhatlansága 
általános, Istentől kinyilatkoztatott egyháztanná emeltetnék, 
világos. 

A katechismusokban, melyek különösen a bajor ki-
rályságban használtatnak vagy legújabb időkig használat-
ban voltak, minő az augsburgi (1858) bamborgi (1855), 
würzburgi stb. egyedül az egyházi tanitóhivatal csalhatlan-
ságáról van szó, és mondatik, hogy ezen tanitóhivatal a 

pápából és a vele egyesült püspökökből áll, és hogy ez a 
közzsinatok határozatai által nyilatkozik. 

Azonban most már máskép tanít ja ezt de-Harbenak 
több megyében elfogadott katechismusa, mely ekkép szól : 
„Az egyházi tanitóhivatal határozatait vagy a pápa vagy 
a pápától megerősitett zsinat által adja." Itt eltérve az előbb 
használatban volt német katechismusoktól nyílt a szán-
dék a csalhatlanságot teljesen és kizárólag a pápára át-
ruházni. 

Miből látható, hogy a katechismus ezen pontra nézve 
elkerülhetlenül változtatni fogna. Ha a püspöki kar az u j 
dogmát elfogadná, a tankönyvekben a nép által könnyen 
megérthető módon ki kellene mondani, hogy minden te-
kintély, tulajdonkép biztosság a hit dolgában, véglegesen a 
pápa személyében rejlik, és ilynemű nyilatkozatai csalhat-
lanok, akár maga, akár több vagy kevesebb tanácsadók 
nyilatkozata után határoz. 1—k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
t 

PARIS. Azon hivatalos öröm, melylyel a „Corresp. 
Italienne" egy idő óta mindazon jelenségeket kiséri, melyek 
bármily módon arra látszanak mutatni, hogy a nemzeti u. 
n. független egyházak eszméje Keleten mindinkább több 
hivőre talál, s melylyel ezen eszmének egyes, szórványosan 
felmerülő nyilatkozatait a római egyháznak központosító s 
egyesítő törekvéseivel szemben állítja, ugylátszik némileg 
csökkenhetett azon fejlemények által, melyeknek naponkint 
szemtanúi vagyunk, s melyek, magukban véve, nem egyéb, 
mint azon elveknek természetes következményei, melyeket 
a fentnevezett közlöny saját ügye érdekében naponkint 
hirdet és védelmez. 

De épen ezen pártérdek az, melynek álfénye sokaknak 
szemeit, s ezek a „C. I."-ét is annyira olvakit ja; a főjelszó 
jelenleg az, a zsinat ellen fellázítani a közvéleményt, s hogy 
ezen czélt elérhessék, épen nem válogatók a fegyverekben, 
azok közül aztán néha még olyanokat is alkalmazván, 
melyek közelebbről tekintve, ^épen nem valók arra, hogy 
azon ügyet, melynek védelmére használtatnak, valóban vé-
delmezzék is. 

Ha ezen lap, melynek kötelessége jelenleg a zsinat 
ellen bujtogatni, és Romát per fas és nefas szidni,ha ezen lap, 
mondjuk, valamivel elfogulatlanabb akarna lenni, lehetetlen 
volna be nem látnia, hogy ezen egyes különvált egyházak, 
melyek semmi kölcsönös kötelék által egymással és egy 
közös fővel összekötve nincsenek, mindnyájan a halálnak 
csiráját rejtik magukban, t. i. a rendetlenséget, az anarchiát; 
s ezt jól véve fontolóra, aligha nem csökkenne a „C. I ." 
ezen „uj rend" iránti lelkesedése. 

De tekintsünk egy pár közelebb fekvő, kézzel fog-
ható példát : 

Tudjuk , hogy az orosz egyház, bár udvariasan is, de 
határozottan vissza utasitá a konstantinápolyi patriarchá-
nak meghivását az ez utóbbi által egybehivott zsinatra, 
visszautasitá pedig azon okadatolással, nehogy ezáltal a 
fenyegető szakadás a görögök és a bolgárok közt ténynyé 
váljék. Photius egyháza tehát olyan, mint a repedezett üveg-
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pohár, melyet érinteni nem szabad, nehogy darabjai szét-
hulljanak. 

Konstantinápolyi levelezőnknek többször van alkalma 
mgr. Cyrillt, synai érseket látni. Cyrill kánonszerüleg meg 
lett választva, megerősítve, felszentelve és beigtatva, s mégis 
— egy szép reggelen azon vette észre magát, hogy le van 
téve, joghatóságából kivetkőztetve és javadalmaitól meg-
fosztva s mindezt miért ? mert bizonyos, a vezetése alatt 
állott sinaihegyi szerzetesek és a jeruzsálemi patriarcha 
közt szőtt s ellene intézett cselszövények amazok közt oly 
megállapodásokra vezettek, melyeknek következtében buk-
nia kellett. Természetes, hogy tiltakozott, hogy az egész 
eljárást törvényellenesnek, igazságtalannak és erőszakosnak 
nyilatkoztatta ki, természetes, hogy bírói vizsgálatot kért, 
melyet most már három év óta vár és várhat ja — ha soká 
él — még jó sokára is ! — Ha a „Corr. I t ." hallhatná, mit 
mond msgr. Cyrill ama szerencsétlen görög egyházról, mi-
nőket beszél annak belviszonyai-, jobban mondva belviszá-
lyairól, talán megértené, hogy miért rendelt Krisztus urunk 
anyaszentegyházának egy közös főt és miért nem többet, 
kik aztán, kölcsönös íüggetlenségük és nemzeti önállóságuk 
alapján átkozzák, kiközösítsék és megsemmisítsék egymást. 

Bizonyos Joachim nevü zárdafőnök fellázadt a salo-
nichi érsek ellen, kinek joghatósága alatt állott. Az érsek a 
konstantinápolyi patriarchához folyamodik, ez utóbbi inti, 
fenyegeti a lázadó bará to t , de mind hasztalan. A patriarcha 
végre kiközösitéssel és számkivetéssel fenyegeti őt és kö-
vetőit, de ezek azt felelik, hogy akkor protestánsokká lesz-
nek, s a patriarcha — nem mer tenni semmit. 

Mgr. Nilos, igen ravasz jellemű és cselszövényes em-
ber, az alkirály kegyencze, őnhatalmilag alexandriai patri-
archává teszi magát. Konstantinápolyból a kiközösítések 
egy egész zápora hull alá az ő fejére, de ő azért rendület-
lenül megmarad a patriarchális székeli, melyet csak akkor 
hagy el, midőn saját párt ja az ellenpárttal fegyveresen 
összekoczczanván, megveretik, minek folytán ő is lemond. 

A synai zárdában egy igen gazdag szerzetes halt meg, 
ki csak élete végén lépett be oda, hogy csendes nyugalom-
ban meghalhasson. Vagyona, saját vallomásai szerint 4 
millió piasterre rúgott. Halála után a zárdafőnök kerítve 
hatalmába az egészet, megsemmisíti a végrendeletet, s most 
már több éven át a rablott pénznek kamat ja i t huzza, anél-
kül, hogy a megholtnak rokonai eddig annak bármily cse-
kély részét is kikaphatták volna, mindamellett, hogy igaz-
ságos keresetük igen sok előkelő férfiú által támogattatik. 

Nem is szólunk azon számtalan házassági elválások-
ról, melyekre évenkint ezer s ezer számra adatik engedély 
— pénzért ; s ez oly egyháznak érsekei és püspökei által, 
mely elvben az elválást kárhoztat ja . 

Az örmény egyháznak három főszéke az atschmiadzini, 
athamari és sisi patriarchátusi székek. Az utóbbit bizonyos 
Nicoghos foglalja el, törvényellenesen, állítják egyfelől, ká-
nonszerüleg, mondják másfelöl. Ki fog már most e kérdés-
ben döntő ítéletet mondani ? A konstantinápolyi vegyes 
nemzeti tanács Nicoghont visszaveti s a patriarchátusi hely-
nöktől azt követeli, hogy tegye le. Emez pedig azt állitja, 
hogy ezen nehéz és bonyolódott kérdés felett csak egy áta-
lános, különösen ezen czélból egybehivott gyűlés fogna ha-

tározhatni. Véleménye szerint a konstantinápolyi tanács 
elhamarkodja a dolgot, melyet ő huzni-halasztani szeretne 
azért, nehogy Nicephor, a végletekig szorítva, egész me-
gyéjével, mely igen ragaszkodik hozzá, a katholikus hitre 
térjen át. Viszont pedig a konstantinápolyi tanács túlságos 
engedékenységről és gyávaságról vádolván a patriarchátusi 
helynököt, felszólitja, hogy mondjon le. 

Ha ez nem anarchia, kérd jük a „Corr. It."-tól, vall-
jon mi néven nevezzük az ily viszonyokat ? De nincs ve-
szélyesebb vakság, mintha valaki készakarva vak akarván 
lenni, szemeit a világosság előtt behunyja. A florenczi lap, 
mely politikai tekintetből lett theologussá és a theologiát 
azon egyházatyákból tanulja, kiknek nevei Ratazzi, Mena-
brea vagy Cadorna, nem fog tán megneheztelni reánk, ha 
ezen önkénytos vakok közé sorozzuk őt is ! 

AMERIKA. Iskoláink és nevelő intezeink kapui nem 
sokára megnyílnak, hogy a fiatal népet befogadják ; a 
szünidők itten junius végével kezdődnek, és szeptember 
elejéig tartanak, a mit mi igen jó rendszernek tar tunk. — 
Ha az iskolák és tanintézetek számáról valamely népnek 
műveltsége állására lehetne következtetni, akkor meg kel-
lene vallanunk, hogy Amerika a mi a közművelődést illeti, 
az egyéb földrészek közt igen kitűnő helyet foglal el. Azon 
nyilvános ingyeniskolákon kivül, melyeknek egyikét majd-
nem minden faluban találjuk, százával vannak az akadé-
miák, collegiumok és seminariumok, hasonlólag bámulato-
san nagy azon könyveknek száma, melyek iskolai czélokra 
nyomatnak és a tanítói foglalkozás tisztelt és jövedelmező, 
mert az amerikai kereskedők, iparosok és földbirtokosok 
méltányolni tudják a tudományos nevelés becsét és hasznát, 
és hogy gyermekeiknek meg is szerezhessék, mi áldozattól 
sem rettenek vissza. Fájdalom a tudományos művelődés 
bármily nagymérvű terjedt volta egy maga nem képes a 
nyilvános erkölcsösséget is kellőleg biztosítani, miért is az 
amerikaiak, iskoláik számos voltának daczára sem állanak 
a valódi műveltségnek magaslatán. Büszkék lehetnek ők 
nagyszerű vállalataikra, vasutaikra, gyáraikra, csatorná-
ikra ; de ez mind nem elég egy nép szerencséjének biztosi-
sitására, ba a polgárisodásnak eme leggyönyörűbb gyü-
mölcsei hiányoznak : az erkölcsösség a családi körökben, 
és a becsület s megbízhatóság az üzletben. Addig mig csak 
a tanítást, mint ilyent, keresni és nevelni akar juk , elvo-
natkozottan a vallástól, addig, a helyett, hogy a valódi pol-
gárisodás eszményi állapota felé közelednénk, mindinkább a 
romlottság örvényébe sülyedünk. 

Eltekintve a protestáns tanintézetektől ma csak azon 
ünnepélyességek leírására akarunk szorítkozni, melyek a 
kath. iskolákban a szorgalmi jutalmak elosztásakor végbe 
szoktak menni. 

Ezen jutalom-osztást megelőzik a nyilvános vizsgák ; 
magán az ünnepély napján pedig a tanítványok lépnek 
előtérbe, jól és szorgalmasan kidolgozott munkálatokat 
olvasván fel, melyeknek tartalma különféle : irodalmi, tör-
ténelmi, szépművészeti, sőt még zenészeti is. Ezen felolva-
sásokat helylyel közzel szavalati és igen érdekes tudomá-
nyes viták váltják fel, melyekben a szót kizárólagosan a 
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tanítványok viszik, ekként osztozkodván a napnak hevében, 
de dicsőségében is. 

Ezen intézetek, ha államilag el vannak ismerve bacca-
laureatusi, mesteri, sőt még tudori okleveleket is állithatnak 
ki ; minthogy a kormány sokkal több j ózan észszel bir, 
semhogy a tudori rangnak osztogatását magának tar taná 
fönn, jól tudván, hogy a kormányzás egymaga is már elég 
munkába kerül, minél fogva épen nem szükséges ezt holmi 
tudorok gyártása által még növeszteni ; a tudori rang tehát 
a kormánynak minden közbejötte nélkül adatik, becse és 
keresettsége egyedül az illető tanintézetnek jóhirnevétől és 
jelességétől függvén. A központi kormány csak ugy mint a 
helyi kormányok elég szabadelvűek, hogy semmi akadályt 
sem gördítenek az orvosok vagy jogtudósok egyesülésének 
elébe. Ezen urak tehát egyes facultásokba állván össze, csak 
arról gondoskodnak, nak, hogy testületük az állam részéről 
elismertessék, s aztán szabadon tanítanak és tudori okleve-
lat osztogatnak, mely oklevelek a ra j tuk alapuló czimekkel 
együtt annyit érnek ugyan, a mennyit, de az amerikai pol 
gár, minden egyenlőségi nézeteinek daczára is elég hiu, 
és szerfelett szerencsésnek érzi magát, hahogy neve elé e 
szót „squire" vagy utána eme sokat jelentő betűket Írhatja : 
AB, vagy AM, vagy DD, vagy L L D ; csakhogy nem a czim 
az, mely tekintélyt szerez az embernek, hanem megforditva 
az ember az, kinek czimét érvényesítenie kell. 

Igen gyakran történik, hogy egyikmásik ily facultás 
bizonyos kitűnő férfiút tiszteletbeli tudori oklevéllel meg-
tisztel, igy például lett Stanton ur, Lincolnnak egyik volt 
ministere, nem tudom melyik protestáns hittani kar által a 
DD. (doctos in divinity) azaz a hittani tudori ranggal kitün-
tetve ; és a jézustársági a tyák vezetése alatt álló fordhami 
collegium nem régen Cordogo Albert urat, a legfelsőbb 
törvényszék t a g j á t , tiszteletbeli jogtudorrá nevezte, 
mely kitüntetésért az utóbbi igen háladatosnak mutat ta 
magát. 

Ezen évi jutalomosztás az „annual commencement" 
neve alatt ismeretes, kétségen kivül azért, mert vele a szün-
idői pihenés kezdődik. Az illető intézetnek igazgatója ilyen-
kor a vidéknek legelőkelőbb és legbefolyásosabb egyéni-
ségeit meghívja, s ezek soha sem mulasztják el megjelenni, 
hogy a tanonczok előmenetelét észleljék, s hozzájuk, a kö-
rülményekhez képest, néhány dicsérő és bátorító szót intéz-
zenek; moly alkalommal aztán nem ri tkán politikai beszé-
dek is szoktak tartatni, hogy az ifjúság idejekorán a hazá-
nak nyilvános ügyeivel megismerkedjék. 

(Vége kőv.) 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monumenta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi t ra S. R. G. Card. 

Tom. II . Romae 1868." 

(Folytatás.) 

A konstantinápolyi főpapok, miután már voltak a 
heracliai püspököknek suffraganeusai, a patriarchák közt 
a második, Keleten az első méltóság, mindezzel meg 
nem elégedve, a római pápákkali egyenlő hatalomra s mél-
tóságra törekedtek. A trullánumi zsinat határozatainak 

értelmében Konstantinápolyt az egyházban ugyanazon állás 
illette, melyet a birodalomban elfoglalt; ez u j Rómának 
ugyanazon jogi kiváltságok szavaztattak meg, melyekkel 
a régi Róma élt, tehát Konstantinápoly egy rangra helyez-
tetett Rómával, minek természetes következése az volt, 
hogy a konstantinápolyi patriarchák magukat ép úgy te-
kintették Kelet fejének, miként kegyesen beleegyezni mél-
tóztattak, hogy a római pápa Nyugotnak legyen főpapja. 

Eddig még nem gondoltak ezen nagyravágyó főpapok 
arra, hogy elszakadjanak az apostoli szentszéktől ; ők 
egyességben akar tak maradni a római főpásztorral, csak 
azt akar ták elérni, hogy nekik egyenlő jogaik s egyenlő 
kiváltságaik legyenek a szentszékkel ; az egész egyház 
ekként két egyenlő barátságos hatalom közt lett volna meg-
osztva. Ezen terv szerint az egyházban nem lett volna 
schisma, hanem dualismus. Igen ám ; de a dualismus le-
rontja az egyházi főhatalomnak egységét ; felforgatja az 
Üdvözitő által egyházának adott isteni szervezetét, a római 
pápa, szent Péter utódja, főjoghatóságát az egész egy-
házban. 

S valljon gondoltak-e erre a patriarchák ? Meglehet, 
hogy igen. De akkor bajos megérteni az ő folytonos küz-
delmüket Róma ellen. Megérthetjük azonban, ha meggon-
doljuk, hogy a konstantinápolyi székben különféle időkben 
különféle betolakodott, sőt eretnek főpapok is ültek, kik 
nem sokat törődve az egyház alaptörvényével, a lázadás 
ezen út jára terelték a konstantinápolyi püspöki széket. 
Ámbár másrészt azt sem lehet tagadni, hogy ültek ezen 
püspöki székben törvényes, kitünőleg jámbor s tudományos 
főpapok is, kiktől tehát méltán meg lehetett volna várni, 
hogy ezen veszélyes törekvéseknek útjába álljanak. Csak-
hogy ezeknél is azt tapasztaljuk, hogy a római szentszék 
iránt ugyanazon nyakasságot, vetélykedési szellemet tanú-
sítják, valahányszor bitorolt fensőségi joghatóságukról volt 
szó. Igy gondolkodtak s cselekedtek Gennadius és Mennus, 
German és Taras ius , Nicephorus és Methodius. Maga 
Ignácz patriarcha, ki t Photius letett s kit első Miklós pápa 
méltóságába visszahelyezett, ugyanezen nyakasságot tanu-
sitotta Róma iránt, melynek követeit visszautasította, hal-
lani sem akarván arról, hogy eldődei jogbitorló nyomdo-
kairól lelépjen. Hol rejlik tehát azon titkos erő, mely ezen 
veszélyes uton mintegy fogva tar t ja Byzancznak főpapjait? 
Fájdalom, de be kell vallanunk, hogy a konstantivápolyi 
patriarchátus egy eredeti bűnben szenved. Hisz az egyház-
nak természetfeletti eredetű szervezetében minden kő, me-
lyet nem az Isten keze illesztett ez épületbe, csak kárára 
van az egész épületnek s romlásra vezet, rontja az épület 
egységét s aláásná az épület tartósságát, lia az egyháznak 
örök tartandóságát egyátalán megrendíteni lehetne ! 

Valljon nem ilyen más kéz által beillesztett kő-e az 
anyaszentegyház szervezetében a konstantinápolyi patri-
archátus, melyet a trullánumi zsinat még igazolt is ? 

Byzancznak patriarchái háromszázados küzdelem s 
erőszakoskodás után végre Keletnek uraivá lettek ; de tró-
nukat csak más püspöki, érseki, patriarchiai székek romján 
építhették fel. Még csak egyedül Róma áll Konstantinápoly 
mellett, melynek kezéből a Krisztustól öröklött hatalmat s 
az elnyomott egyházak jogainak védelmét az erőszakoskodó 
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Byzancz kicsavarni nem birta. Rómának szavára felkelnek 
Jeruzsálemnek, Alexandriának s Antiochiának patriarchái, 
Ázsiának metropolitái, Thráciának s Pontusnak exarchái, 
kiktől a puszta czimen kivül a konstantinápolyi főpapok 
minden jogot, minden kiváltságot elraboltak s igazságot 
követelnek az erőszakoskodó ellen. Byzancz megrémül az 
ügynek Rómábai fellebbezésétől s a trullánumi zsinat hatá-
rozatait tar t ja védőimül eléjükbe. Ámde Róma el nem ismeri 
ezen cselszövény s erőszak által kicsikart határozatokat. 
Konstantinápoly tehát nem tud mihez fogni, hogy magát 
vádlói ellenében igazolja. Mit tegyen, hogy az őt fenyegető 
Ítéletet kikerülje ? Ahelyett, hogy elismerve Rómának birói 
főhatalmát s annak engedelmeskednék, tagadja hatalmát, 
tagadja jogát felette Ítéletet hozni s magát a bíróval egyen-
lőnek lenni állítja. íme, u j Róma igy lett örökösévé Keleten 
az öreg Rómának. A konstantinápolyi püspökök igy, ily 
intézmények ut ján lettek Keletnek egyedüli urai, kegyesen 
meghagyva Nyugatot Rómának. A hitben egyezve, a hata-
lomban egyenlőn megosztózva, a törvényhatóságnak élve-
zetében pedig magukat Rómától egészen függetlenitve, éltek 
Byzancznak főpapjai. Igy azután minden el volt érve ; nem 
kellett többé senkinek sem számot adni, nem kellett senki-
nek Ítéletétől sem tartani . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— A kalocsai ásatások négy heti munka után 20 nap-

számossal bevégeztettek. Az eredményt Henszlman röviden 
ebben foglalja össze : „Hazánk régi épitményeinek két eddig 
egészen ismeretlen, hanem igen tanulságos példányával 
ismerkedtünk meg ; megismerkedtünk egy régibb ó-román 
stylü épületeinket a későbbi átmeneti ízlésben emelt templo-
mokkal összekötő közvetítő székesegyházzal (az irály is 
ugyan antik !) s az archaeologiai és történeti tan ezen leg-
újabb vívmányához Haynald Lajos kalocsai érsek felvilá-
gosodott tudományszeretete nyújtott alkalmat és segédkezet, 
mi iránt hálás köszönetünket méltán kiérdemlette." 

— A németországi kath. egyletek XX-ik nagygyűlése 
imént Düsseldorfban tartatott meg szokott nagyszerűséggel, 
tiszteletet parancsoló tekintélyességgel, melynek maradandó 
becsű jellegeid szolgálnak az utolsó ülésében kihirdetett 
következő határozatok : a) a katholikusokhoz fölszólitás 
intézendő a pápa ügyének tartós támogatására ; b) az egye-
temes zsinat iránti föltétlen bizalom ; c) a katholikusok el-
várják a kormányoktól szabadságuk tiszteletben tartását ; 
d) a katholikusok elleni lelketlen támadásoknak a politikai 
jogok terjedelmes használata általi megtorlása ; e) a gyűlés 
irtózatát fejezi ki a lengyelországi katholikusok üldöztetése 
fölött s a- kormányoktól közbenjárást követel ; f) erélyes 
küzdelem az ellenséges sajtó ellen; g) közreműködés a 
munkások helyzetének javítására ; h) a közös iskolák 
elvetése. 

— A szentatya meghagyásából kiállítás rendeztetik 
a különféle cultus-szerekből 1870-ik évi február 1-től május 
l-ig. Az illető bizottmány már kiadta programmját. 

— A néptanítók Würzburgban gyűlést tar tot tak, 
melynek megnyitásakor az ottani polgármester, dr. Zürn 

a többi közt ezt mondá : „Egy angol történetíró szerint egy 
nemzetnél sincs nagyobb távolság a szellem és miveltség 
közt mint a németnél. Egy részről ott vannak a legmélyebb 
gondolkodók, kik az egész világgal szembeszállhatnak, más 
részről pedig ott van a legnehézkesebb tömeg. Ezen távol-
ságnak kitöltése az iskolának föladata, a tanitói kar mun-
ká ja . E végből annak minden eszköz megadandó és oly 
helyzet, mely azt lehetségessé teszi ; mit leginkább az által 
érhetni el, ha a papi gyámság alól fölszabadittatik," még 
inkább, ha megszabadul ily polgármesternek bölcs vezér-
letétől ! 

— Würzburgból 9 egyházi egyén ment el Brémába, 
hogy onnan Éjszakamerikába vitorlázzon mint missiona-
rius a német katholikusokhoz, többnyire minoriták, s kö-
zöttük van Szabó Avellin, aradi gymnasiumi volt tanár is. 

— A feldkirchi gymnasiumban, mely az 1868-ki ősz 
óta világi kezekre van bizva, a lefolyt iskolaév alatt volt 
139 tanuló, inig a jezsuiták vezetése mellett 400—500 láto-
gatta. A jezsuiták ottani pensionatusában most is 200 nö-
vendék van, kik privatim tanulják a gymnasiumi tárgya-
kat . Hire jár , hogy a kevés tanulók közül is sokan más 
tanodára menendnek. Világiak alatt nem is virágzott föl 
sehol jobban tanintézet, mely az előtt egyháziak kezelésére 
volt bizva. 

— A concilium jelentékeny öszvegbe fog kerülni, de 
a szentatya vendégszeretete kész minden áldozatra. A vati-
cani kanonokok lakában 30 püspök kap szállást és élelmet 
illető személyzetével együtt. Kiszámították, hogy 250 püs-
pöknek és papjaiknak eltartása naponkint 20,000 franknál 
nem kerül többe ; lehető pedig, hogy a concilium eltart 6 
hónapig és igy a szentatya költsége 3.600,000 f rankra fogna 
rúgni. A Civ. Catt. szerint a meg nem jelenhető püspökök 
száma eddig 50. 

— A würtenbergi bibliatársulat a lefolyt évben elosz-
tott és eladott 12,939 egész bibliát, 10,747 u j szövetséget, 
2,106 egyes részleteket a szentkönyvekből. Összes jövedelme 
volt 33,906 frt , ide számítva 6000 fr t agományt; kiadása 
volt 34,006 fr t . Keletkezett 1812-ben, és azóta túladott 
1.028,696 hamisított biblián. 

— A londoni zsidók sírköveiken eddig a világterem-
tés évei után a keresztény időszámítás éveit is ki szokták 
vésetni. Az egyházi hatóság e szokást most betiltá, mivel 
az elismerését foglalja magában a kereszténységnek. A 
rendeletet igen zokon vették, mert félnek, hogy utódaik 
nem tudván majd megfejteni az anno mundi évszámait, 
őseik életkorát sem fogják tudni. Ez ugyan nem nagy hiánya 
volna a chronologiának. 

— Az Unita Catt. Napoleon herczeg három beszéde 
fölött tar t éles és jellemző szemlét ; az elsőt mondotta 1861-
ben a pápa ellen; a másodikat 1865-i május 15-énAjaccio-
ban az olasz király ellen; a harmadikat 1869-ki sept. 1-én 
I I I . Napoleon ellen, melyet a franczia senatusban is botrá-
nyosnak mondottak. A tükör sokkal tisztább, hogysem a 
herczeg óhajtana beletekinteni. 

Szerkesztői tudósitás. 

G y u l a f e h é r v á r r a E. IC. urnák : Folyamodvány intézendő 
egyenesen a pénzügyminissteriumhoz. oly értelemben, hogy a lapot szak-
lapnak mondván ki, mint mely sem politikai, sem mulattató czikkeket és 
hirdetményeket nem foglal magában, egyszersmind bélyegmentesnek 
nyilvánitsa.A folyamodványhoz csatoltassék fél- vagy egész évi folyam az 
illető lapból. Sikerüljön! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunaso r 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Az általános egyháztörténelem leg-
újabb irodalma Francziaországban. —Bambergi reservalis. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az átalános egyháztörténelem leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

(Folytatás.) 

H. 
A tisztultabb egyházi irány és vallásos buzgó-

ság újraéledte óta egész sora a legszorgalmasabb és 
legbuzgóbb Íróknak igyekszik Francziaországban 
az átalános egyháztörténelmet a fenjelzett irányban 
mivelni és tökéletesíteni. 

Az első, ki belátta, hogy ezen egyháztörténelmi 
irodalom, ' mely gallicán, jansenista, febronianus és 
az egyház valódi szabadságának egyébkint ellensé-
ges eszméivel több nemzedéket megmételyezett, nem 
csak a tisztultabb tudományosságnak van hátrá-
nyára, hanem még mindig visszahat az életre is, a 
hires R o h r b a c h e r volt, — és ő volt az első, ki 
ennek gyökeres orvoslását először tervbe vette. E 
szép dicsőséget senki el nem veheti tőle. 

Egy ily szellemű átalános egyháztörténelmi 
műtervezetét, — életirójának *) állítása szerint már 
1826 ban foganatba vette. 

A követendő rendszerre nagy hatással voltak 
kedves mesterének és barájának, a hires Lamenais-
nek nagy tévedései, ki valamint a malasztot a ter-
mészetnek, úgy a katholika egyházat a primitiv 
egyháznak rendelte alá. 

Ő mindezen tévedések ellenébe az egyház valódi 
lényegét és rendeltetését a történelemből akarván 
kimutatni, sz. Epiphaniusnak azon gyönyörű mon-
datából indul ki : „H o g y a k a t h o l i k a e g y h á z 
m i n d e n d o l g o k n a k k e z d e t e . " 

Egész rendszerének alapja tehát : a történelem-
ből kimutatni, hogy az egyház csudálatos egységé-
ben, minden időt és helyet átkarol, s hogy a föld 

*) Charles Sainte-Foi a 3-ik kiadás élén. 

minden népeinél minden természetfeletti j ó és i g a z 
csak ő általa volt és van; s hogy eszerint az Isten-
nek ezen földi országa semmi egyébnek sem lehet 
alárendelve, sőt ellenkezőleg mindennek ő az éltet 
adó lelke, mert a világ kezdetétől-fogva ő vezeti az t ' i ' »I P 

emberiséget folyton végrendeîtetése. 'felé. 
Ez alapterv szerint ^ Rohrbacher átalános egy-

háztörténelmi müvét csakugyan a világ teremtésétől 
fogva kezdi, sarkköve pedig ez épületnek J é z u s 
K r i s z t u s . ^ 

Első pillantásra látni fogják olvasóim, hogy e 
nagyszerű ferv a lehető legtökéletesebb, mert ma-
gából a dolog természetéből van merítve. De azon -
nal azt is fogják kérdezni, valljon ily terv kivitelére 
egy emberélet elégséges-e? különösen oly irodalmi 
viszonyok között, minőkben Rohrbacher ezt meg-
kezdette. ff 

Ü csakugyan egész életét ezen terv kivitelére 
szentelte, s most összes munkásságának eredménye 
„Histoire universelle de l'Eglise catholique" czimü 
müvében előttünk fekszik, melynek 29 kötete 1842 — 
48-ig jelent meg. Lássuk tehát mennyiben volt kéjes 
kitűzött nagy feladatának megfelelni, s müve meg-
felel-e az általános egyháztörténelem valódi esz-
méjének ? 

Annyi tagadhatlan, hogy Rohrbacher müve 
nemcsak az egyháziasabb szellem, de az emelkedet-
tebb álláspont tekintetében is minden elődeit nagy-
ban felülmúlja, Névszerint pedig igazolja az egy-
házat mindazon igazságtalan vádak ellenébe, me-
lyekkel saját gyermekei nem átallották illetni, és e 
czélból szerző teljesen visszaállitja eredeti tisztasá-
gukban az elferditettvagy agyonhallgatott adatokat, 
s megczáfolja mindazon rágalmakat, melyek már 
mintegy nyilvános tekintélyt nyertek, — különösen 
pedig világosan feltünteti azon szerepet és érdemet, 
melyet az emberiség civilisatiojában a pápaságtól 
lehetetlen eltagadni. E tekintetben Rohrbacher valódi 
restauratora volt az átalános egyháztörténelem iro-
dalmának Francziaországban, s azáltal, hogy magát 
mindenütt az egyház valódi szabadságának és a 
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sz. szék tekintélyének emelkedettebb álláspontjára pilationak tartom, mint teljesen önálló és eredeti 
helyezé, nevezetes szolgálatot tett a tisztultabb elvek történelmi miinek. Még legeredetibb dolgozatnak 
terjesztésében és a gallicán jansenista, febronianus tartom az első' három kötetet, melyekben az egyház 
stb. elvek kiirtásában, melyek oly sok roszat okoztak történelmét Jézus Krisztus előtt tárgyalja. Ezekben 
volt, s melyek a változott formákban is, még mindig szerző ritka elmeéllel igyekszik követni az első em-
visszahatottak. Ez, mint már emiitettük, örök dicső- berpárnak adott kinyilatkoztatás minden nyomait a 
sége marad ; de ha még oly nagyok is e tekintetbeni régi nemzeteknél, s kimutatja : hogy ámbár a bál-
érdemei, müvének értékét még sem szabad túlbe- ványimádó nemzeteknél a megromlott emberi ter-
csülni, mint ezt megkísértették, nem szabad pedig mészét és szenvedély soknemü és igen durva tévedé-
az igazi tudományos haladás érdekében. sei igen elhomályosították azt, alapjában egynémely 

Felvett rendszere, mint láttuk, a lehető legjobb szikrája mégis fenmaradt náluk, annyira, hogy an-
de kár, hogy ezen vezérelvet nem volt képes leg- nak habár halvány világánál még mindig felismer-
végső és legvigasztalóbb következetességéig is ki- hették és követhették az utat, mely az embert ter-
vinni; vagyis tisztán kimutatni a történelemben a mészetfeletti czéljához elvezeti. 
megváltás müvének legvégső czélját, mely nem Ezen három első köteten s még egynémely ki ' 
egyéb, mint sz. Pál apostolkint : „Instaurare omnia sebb részleteken kivül az egész mű nem áll egyéb-
in Christo, quae in coelis et quae in terra sunt in bői, mint különféle helyekről átvett és egymásmellé 
ipso." (Ephes. 1,10.) Egész müvén keresztül nem rakott részekből. 
látszik kellőleg észrevenni, hogy az egyház törté- Igy az első századok úgyszólván egészen, s a 
nelmében minden esemény, közvetve vagy közvet- későbbiek is legnagyobbrészt Fleury elbeszélése 
lenül ezen czélra szolgál, — s pedig az annál feltü- szerint advák, magától értetődik, hogy azon javitá-
nőbb oly szerzőnél, mint Rohrbacher, ki az isteni sok- s illetőleg czáfolatokkal, melyeket fennebb je-
rendnek oly szép és világos ismeretével birt, mint lezénk. Igen sokat, majdnem szóról szóra átvett 
ez igen kevesektől ismert kis müvéből: „Dela Grace Stollberg gróf ismeretes nagy egyháztörténelméből 
et de la Nature", melyet még 1838 ban irt, kitűnik. ""*is; majdnem egész köteteket eltölt azon különféle 

Átalában ez egyháztörténelmi nagy müvében monographiákból átvett értekezésekkel, melyek egyes 
fe lve t t vezérelv sincs elég tisztán kifejtve; nem emel- egyháztörténelmi kérdések felett ujabb időben Né-
kedik ki az egész előadás folyamából elég világosan met és Francziaországban megjelentek. S még nem 
és öszhangzatosan, úgy, hogy az első pillantásra volna oly nagy okunk ezért panaszkodni, ha az át-
már megragadná az olvasót. A nem eléggé meg- vett részeket jobban megválogatná, helyesebben el-
emésztett tények tömege mintegy agyonhalmozza rendezné, mintegy átszűrné; de amellett, hogy még 
azt, úgy, hogy néha lehetetlen a vezéreszme alkal- legkevésbbé sem eldöntött kérdésben megelégszik 
mazását s mindent összefűző és éltető voltát felis- egyik vagy másik, második kézbőli forrással, anél-
merni. Én azt hiszem, ha előre nem tudná az ember kűl, hogy az eredetit csak meg is tekintené, magának 
az egész munka tervezetét, magunktól az olvasás eszerint azon tárgyról független nézete nem lévén, 
után alig jönnénk reá. kénytelen ez értekezéseket egész terjedelmükben fel-

Igy például könnyen nagy zavart okoz müvé- venni, ez természetesen megzavarja a helyes arányt 
ben, hogy a politikai történelmet a vallási mellett s egyöntetűséget, sok felesleges ismétlést okoz, — 
túlságosan összehalmozza, vagy nem állitja a kellő hozzájárul a nyelvezetnek sajátságos eredetisége, 
helyre, és igy előadásában igen sok nincs kellőleg mely minden keménységtől és pongyolaságtól épen 
megmagyarázva, homályos, zavart. Mindez onnan nem ment; mindez oka, hogy Rohrbacher müvét az 
van, mert Rohrbacher terjedt ismeretei és ritka bő átalános egyháztörténelem eszményképéül épen nem 
theologiai tudományossága mellett is nem volt tulaj- állithatjuk fel. 
donképen i r ó, s különösen nem volt megáldva azon De ez természetes. Egy ember, birjon bár a 
történetírói tehetséggel, mely sastekintetével az összes legjobb szándékkal, a legbuzgóbb akarattal és még 
események sorát átkarolván, függetlenül uralkodik oly bő ismeretekkel, egymaga egészen u j irodalmat, 
felettük, csak ily átnézet mellett lehet minden ese- oly tudományszakban, mint az egyháztörténelem, 
ménynek kijelölni az őt megillető helyet, s megadni mely annyiféle készültséget igényel, nem teremthet, 
neki kellő értékét. De még igy is, azon úttörő szolgálaton kivül, 

Én Rohrbacher müvét alapjában inkább com- mely, mint fennebb mondottuk, örökre az ő dicső-



sége marad, müve egynémely javításokkal még ma 
is haszonvehető volna; s azon megbecsülhetlen rész-
letek, melyeket tartalmaz, megérdemlenék az ily át-
dolgozást. Az eddigi javítási kisérletek, még a leg-
újabb negyedik kiadásban is, kevésbbé sikerültek. 
Ehelyett most készül egy uj Nancyban Févre J . 
pápai protonotárius felügyelete alatt, mely sokkal 
többet igér. Eddigelé csak a két első kötet jelent 
meg; az elsőben Rohrbacher igen higgadt kritikával 
irt életrajzával, melyet mi is használtunk jelen is-
mertetésünkben. 

(Folyt, köv.) 

Bambergi rcrcrsalis. 

Az „Augsb. Ptzeitung" egy rendszabályról tesz emlí-
tést, mely a bambergi ordinariatus részéről az ifjabb áldo-
zárok irányában vétetik igénybe, s melyet a következő 
reversalis képez : „En N. N. a bambergi főmegye áldozára 
megemlékezve az isteni Üdvözitő ezen szavairól : A ki az 
egyházat nem hallgatja legyen mint a pogány és publicanus ; 
megemlékezve egyszersmind az engedelmességi ígéretről, 
melyet fölszenteltetésem alkalmával ft. püspökömnek tettem, 
valamint arról is, hogy már a papi állapotba való fölvételem-
kor ünnepélyesen fogadtam, hogy egyedül az Ur leszen 
örökségem és osztályrészem : ezennel ígérem és fogadom 
Isten előtt, hogy az egyháznak mindazon parancsait és ti-
lalmait, melyeket az instructio pro sacerdotibus magában 
foglal, legyenek azok akár közjogi határozatokban akár a 
bambergi főmegye statutumjaiban megállapitva, Isten ke-
gyelmével hiven és lelkismeretesen meg fogom tartani. Kü-
lönösen pedig fogadom Isten előtt, hogy kerülni fogom a 
korcsmát és mindazon helyeket, melyek bár mi nevet visel-
jenek, rendeltetésökre nézve mégis a korcsmával egy jelen-
tésűek, például pincze, gazdasági kert stb. Fogadom, hogy 
nem vétetem föl magamat a világiak oly társaságába, mely-
nek kizárólagos vagy fő czélja társalgási mulatság; fogadom, 
hogy az ily társaságok helyeit nem fogom látogatni, és mu-
latságaikban még meghivatás esetére sem fogok részt venni ; 
fogadom, hogy minden, merőben világi ünnepektől, mulat-
ságoktól, nép-, dalárda-, lővészünnepektől távol tartom ma-
gamat; Ígérem, hogy mindezen helyekot kerülni fogom, 
kivéve, ha hivatási kötelmem teljesitése szükségli, vagy ha 
tartózkodásom állandó helyén kényszerítve volnék egy 
ideig a korcsmában étkezni, de ezen esetben mindenkor ér-
tesíteni fogom a főmegyei esperességet. ígérem egyszersmind, 
hogy a papi állás jelvényét a tonsurát és papi öltönyt állan-
dóan viselni fogom stb. Mindezt Isten előtt sub fide sacer-
tl otali ígérem és azon engedelmességnél fogva, melyet bam-
bergi főpásztoromnak fogadtam." Erre nézve az emiitett 
lap egy levelezője mondja, hogy visszatérve a bambergi fő-
megyében tett kőrútjából indíttatva érzi magát közleni azon 
tapasztalatait, melyeket paptársainál tőn ezen nagy feltűnést 
okozott rendszabálynak fogadtatására nézve. Szerinte ezen 
rendszabály fölött elmaradhatlan következményeinél fogva 
csak sajnálkozni lehet, minthogy a korunkban oly igen 
szükséges öszhangzaton a felső és alsó clerus közt érzékeny 

sebet ejtett. — Igen gyengéden fejezem ki magam, ha 
mondom, írja a levelező, hogy a clerus minden körében nagy 
elkeseredésre találtam. Tapasztalt, egyházi méltóságban 
lévő, egyháziaknál szintúgy mint világiaknál, nagy tiszt -
letben álló férfiak, kiknek egyházhü érzelmök legkevesbbé 
sem vonható kétségbe, határozottan roszalják a rendszabályt, 
mely épen szigorúságánál fogva' eltévesztendi hatását, czél-
ját, és ha életbeléptetése szigorúan sürgettetnék, ellenkezést, 
elégedetlenséget és zavart idézne elő. Biztosan értesülök, 
hogy az ifjabb clerusnak éppen lelkismeretesb és jobb része 
visszarettenve a lelkismeretnek egész életre kiható ily ter-
heltetésétől, vonakodik aláirni a teritvényt. Ha erkölcsi 
kényszer alkalmaztatása következtében történnének is alá-
írások, ily kényszeritett fogadalom csekély biztosítékot 
nyújtana annak megtartására, mert minél nyomasztóbb 
valamely törvény, annál gyakoribb megsértése. Ezen régi 
tapasztalati elv itt is valósulna. Mennyire fogná pedig ká-
rosítani a fiatal ember jellemét és lelkületét, ha adott papi 
szavát meg kellene szegni, mert a reá erőszakolt terhet 
annyi időn át nem volna képes viselni. Az árulkodási haj-
lam uj tápot nyerne, mindenütt gyanú ütné föl fejét, a ple-
banusok és segédpapok együttléte legkellemetlenebbé vál-
hatnék, ha ezen rendszabály keresztülvitele erőszakoltatnék. 
A felsőbb államhatóságok, ha fontos rendelményt akarnak 
kibocsátani, meg szokták kérdeni az alsóbb hatóságokat, 
melyek ismerik a viszonyokat, a melyekre vonatkozó ren-
delet volna kibocsátandó. Ha a főmegyei hatóság ezen ügy-
ben szintén igy jár t volna el és az esperességek véleményét 
kikérte volna, ily érvényesithetlcn szabályt aligha hoz vala. 
A brevi manu hozott rendszabályok rendesen többet ár ta-
nak mint használnak. — Ezen tudósításhoz a szerkesztőség 
a következő jegyzetet csatolja : „Mint hozzánk beküldött 
más közleményekből értesülünk, ezen eljárás sem főpásztori, 
sem püspökhelyettesi határozaton nem alapszik. A rever-
salis mindeddig csak három káplán elé terjesztetett áthelye-
zésök alkalmával, azonban mind a három megtagadta az 
aláírást ; ezt tették alumnusok is, kik annak aláirásara 
fölszenteltetésök előtt fölszólittattak, de kik mindazáltal 
ordináltattak. Nem tagadhatjuk, hogy ily rendszabály fölött 
reversalisi alakban, mely lelkismereti kényszert foglal ma-
gában, mi is sajnálkozunk. Az idevágó egyházi canonok 
iránti minden tiszteletünk mellett ugy hisszük, itt is a szel-
lemre kell inkább tekinteni mint a betűre. A betűszerinti 
magyarázat és eljárás által oly körülmények és viszonyok 
közt, minők a mostaniak, sokszor az ellenfél malmára haj t-
hatnók a vizet. Mert nem éppen arra törekszik-e az egyház-
és papgyülölő korszellem, hogy az egyházat és clerust 
száműzze a nyilvános életből és a társadalomból ? és ezen 
törekvés nem mozdittatik.-e elő oly betüszerint hozott rend-
szabályok által, melyek a papot még a legtisztességesb 
körökben való megjelenéstől is távol tar t ják '? Nem mutat-
nak-e föl éppen a legújabb idők igen üdvös eredményeket, 
melyeket a papság és nép társadalmi egysége szül ? Való-
ban, egészen ellenkező rendszabályt vártunk volna, vagyis 
oly értelműt, hogy a clerus ne zárkózzék a sekrestye vagy 
tanuló-szoba négy falai közé, hanem lépjen ki az élet 
piaczára, de magát mindenütt a társaság legjobb ölemének 
tanúsítsa. Azt sem hallgatjuk el, mily káros hatása lehet 
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az ily alakú tilalom a fiatalabb clerus jellemképzésére és 
mily lesújtó lehet reá nézve, ha olyannak kell magát tekin-
tenie mint kiben nem biznak, hogy a társaságban magát és 
állását nem compromittálja. Es végre mily colossalis egy-
oldalúság képződnék a clerusnak ily légmentes elzárásából." 
A hitéletnek volt oly időszaka, melyben világtól való elvo-
nultság szentebb, tökéletesb életnek volt jellege, és koronás 
fők keresték föl a remetelakokat az elrejtett erény iránti 
bámulutukat kifejezondök vagy azokban nehéz körülmé-
nyek közt tanácsot, irányt, utasítást keresendők. De o kor 
letűnt és ily vallásos lelkületnek örök szép költői szaka 
csak ködfát.yolkép gyanánt lebeg az emlékezet előtt. Lázas 
tevékenység foglalta el az élet küzdterét, melyen csak az 
viv ki eredményt, ki reá elhatározottan lép és képzettségét, 
erejét ott érvényesiti. Az állás minősége szerint különféle 
a tevékenység, de ki számitásba akar vétetni és hatni kiván, 
ott kénytelen működni. Ily körülmények közt a pap is ott 
köteles megjelenni s szelíd hivatalának föladata szerint 
munkálkodni, elveit, igazságait, szabályait a nagy tömeg 
sürgésébe szőni. Sajtó, tömörülés és társadalmi kötelék a 
trias, mely hat és győz ; erre kell törni a clerusnak is. A 
jó journalista, kiben tehát tudomány és jellem egyaránt 
megbizható kezességet nyúj t , az egyház ügyében is bizonyos 
körülmények közt többet tehet mint a szónok ; legyen bár 
ékesszólása még oly elragadó, de köre mindig kisebb mint 
az íróé. Egyletek és társadalmi összeköttetések temérdek 
jót szülhetnek, vagy legalább sok roszat meggátolhatnak, 
mi napjainkban kivált már elég nagy nyereség. Ki népsze-
rűséggel, tapintattal birva a társadalmi téren működik az 
egyház mellett, annak a jó journalistaéhoz hasonló áldásos 
szolgálatot tehet. Ne korlátoztassék tehát a társadalmi élet 
czélszerütlen rerdszabályok által ; ha a világ nem keresi 
föl a papot, ennek kötelme fölkeresni azt, mert föladata, hogy 
általa boldoguljon a világ. Kristus kétségkivül örvendett, 
ha Nicodemus hozzá jöt t és a nép is követé őt, de ő is föl-
kereste a sokaságot és fölhasznált minden alkalmat, társa-
ságot, ünnepélyt, lakomát országának megalapítása végett. 
A nép és hivők közé való vegyülés ezen értelemben krisz-
tusiabb, mint az elvonulás, melynek tartósságát, folytonos-
ságát mi sehogy se tudjuk összeegyeztetni különösen a világ 
savává választott lelkészkedő, de egyéb papságnak is föl-
adatával. 1—k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
PARIS-ból írják : A vasárnapi munkaszünotelés mind 

inkább jobban terjed. A kelmekereskedések jó példával 
mentek elől, s most már bol t ja ikat vasárnapon ki sem nyit-
ják , mely u j renddel urak és segédek egyaránt megvannak 
elégedve, minthogy általa a munka kevesbedik, anélkül, 
hogy a bevétel csökkenne. Példájukat immár a füszerkeres-
kedők is kezdik követni, és az urak itt sem fognak szembe-
szállhatniasegédek jogos követeléseivel; sőt,hallomás szerint, 
legtöbben már bele is egyeztek abba, hogy a boltok ezentiq 
vasárnapon zárva maradjanak, mit annál könyebben tehet-
nek, minthogy köztapasztalás szerint a vasárnap a legrosz-
szabb nap a füszerkereskedökre nézve. Nem is kívántatik 
itt semmi egyéb, mint hogy a közönség ezen újítást, — 

amennyiben egy ősrégi, későbben pedig, fájdalom, feledésbe 
ment szokásnak felelevenítése újságnak mondható — meg-
szokja, mert akkor tudván, hogy a bolt vasárnapon zárva 
lesz, mindenki» már szombaton fogja a szükséges bevásár-
lásokat megtenni. 

Julius 16-án több ezer mészároslegény s egyéb a nyii-
vános élelemárudák körül alkalmazott egyén egy ideiglenes 
bizottság meghívására a Molière cziuiü teremben összegyü-
lekezvén, Leclerc urnák elnöklete alatt afelett tanácskoztak, 
miként lehetne kieszközölni, hogy illető munkahelyeik va-
sárnapon délutáni 2 órakor bezárathassanak. A gyülekezet-
nek tanácskozása ugyan végleges eredményre nem vezetett, 
mit főleg az ügyvezetésben való gyakorlatlanságának tulaj-
donitható, mindamellett elismerésre méltó dolog, hogy a 
szólók egyike sem tért el a felvett tárgytól, s hogy az egész 
eszmecsere csendesen és illedelmesen folyt, minden egyes 
mozzanatában kitüntetvén azt, hogy az összegyülteknek 
épen eszükágában sincsen bizonyos jogos igényeknek elmei-
lőzése vagy megsértése, mire nézve elég bizonyiték az, hogy 
az erőszakos átalános munkaszünetelés (strike) eszméje, 
mely egyesek által megpendittetett, az egész tanácskoz-
mányban a legkisebb viszhangra sem talált. Egy jelenvolt 
mészárosmesternek abbeli nyilatkozata, miszerint a mészár-
székek 2 órakor való bezáratása lehetséges és megengedhető 
dolog, átalános helyesléssel fogadtatott, másrészt pedig visz-
szautasittatott egyik legénynek azon indítványa, hogy ha-
sonlólag mint Angliában, a mészárszékek vasárnapon még 
ki sem nyittassanak, minthogy ez, tekintetbe véve a jelen 
körülményeket egyelőre még lehetetlen. 

Fölvettetett aztán azon kérdés is, nem kellene-e egy 
köriratot intézni a mesterekhez, azon felszólítással : nyilat 
kozzanak a szóban forgó ügy iránt, s továbbá : nem kellene-e 
egy közös pénztárt létesíteni, melyből azon legények segit-
tessenek, kik ezen fenforgó követeléseknek a mesterek általi 
megtagadása következtében felmondásra kényszeríttetnek. 
Mindkét kérdés iránt a jövő gyűlésre bízatott a határozat-
hozatal. Tagadhatat lan, hogy a legények az egész ügyben 
igen nagy mérséklettel j á r tak el, mert tekintetbe véve, hogy 
üzletük minőségénél fogva, naponta 14—16 óráig dolgoz-
nak, mindenesetre csak méltányos követelésnek mondható, 
hogy minden héten legalább egy szabad félnapjuk legyen. 

Ezen egész forrongás, reméljük, igen üdvös eredmé-
nyekre vezetend, mert mihelyt a hónapszámra fizetett mun-
kások a vasárnapi pihenést a maguk számára egyszer ki-
vívták, nem lehetend ezt már többé megtagadni a napszá-
mosoktól sem. Példa erre a szabólegények eljárása, k ik a 
tavali nagy strike alkalmával a vasárnapi munkaszünetelést 
kivívták, igen helyesen kiszámítván, hogy igazságosan hat 
napi munka fejében annyit kell a mesternek fizetnie, hogy 
a legény 7 napig megélhessen belőle, mert a vasárnapi 
munka csak azt eredményezi, hogy a hétköznapi munká-
nak érdeke csökken- következőleg a vasárnapi munka a 
munkásra nézve nem nyereség, hanem ellenkezőleg egyenes 
veszteség. 

Remélhető, hogy hasonló mozgalom a többi munkások-
nál is fog lábra kapni ; a nyomdászoknál legújabban meg is 
kezdődött és a hétfői ujságlapok még el nem dőlt kérdése 
ezen mozgalom egyik érdekes jelenségét képezi. 
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TURIN. „A katholicismus meg van semmitve Orosz-
honban vagy nemsokára lesz", igy kürtölik ezt Sz.-Pétervár 
felől a különféle lapokban, mely szavak, ha igazságon ala-
pulnának, csakugyan minden katholikus szivben a legfáj-
dalmasabb érzést kell hogy keltsék. 

Egyébiránt nem is szükséges, katholikusnak lenni 
arra, hogy az ember ily hirek hallatára felinduljon. A 
párisi „Opinion Nationale" Napoleon herczeg közlönyének 
emberei, kik lélekkel voltairianusok és minden inkább csak 
nem katholikusok, kiknek lapja nap nap után az egyház, a 
pápa és a papság elleni szitkok és rágalmak egesz özönét 
hozza, — még ezek sem tehetik, hogy e borzasztó hiren 
meg ne botránkozzanak, s az általa szivükben keltett ré-
mületnek a következő szavak által kifejezést ne adjanak : 
„Ha ezen hir megvalósulna, akkor egyike lenne a legfonto-
sabb, de egyszersmind a legszomoruabb újságoknak, melyet 
az európai hirlapok régóta hoztak. Tagadhatat lan, hegy a 
katholicismus erősen összefonódott a lengyel nép nemzeti 
érzületével, ez volt ama szellemi táp, azon hatalmas tényező, 
mely e szerencsétlen népet hosszú és kínteljes vértanuságá-
nak minden szenvedései közt fentartotta. Ha igaz lenne, 
mit ezen borzasztó hir mond, hogy a katholicismus Len-
gyelhonban meghalt, s hogy a Vistulától egész az Uraiig 
ezentiil már csak egy vallás létezik : az orosz-görög schisma, 
akkor elérkezett ideje annak, kogy a szerencsétlen lengyel 
nemzet sirhantja felett elmondjuk a halotti beszédet. De 
reméljük, hogy a dolgok még nem fejlődtek ennyire." 

Sőt az „Opinion Nationale" azon nézetben van, hogy 
daczára Staniewski és Stacewicz főpapok hitehagyásának, 
kiknek elseje a pétervári — amúgy orosz értelemben vett 
— római-katholikus collegiumnak elnökségét, a másik 
ugyané collegiumnál a titkári hivatalt elvállalta ; a katho-
licismus mégis fenn fog állani kiirthatlanul bevésve a len-
gyel nép szivébe ezentúl is, „csak ugy mint a honszeretet 
s a jobb jövőnek örökifjú reménye" ; s ebbeli czikkét ezen 
szavakkal végzi : „a katholicismus minden v i s s z a é l é s e i 
mellett mégis sokkal jobb mint az orosz egyház pogány-
zamatu babonája." Ekkin t az egyház elleni gyűlölet még 
sem vakithatá el annyira az „Opinion"-nak voltairianusait, 
hogy fel ne ismerjék a katholicismus-szülte honszeretet tar-
tós erejét, s midőn e tekintetben az egyháznak nemkevésbbé 
mint a lengyeleknek is igazságot szolgáltatnak, nem tehet-
jük, hogy ezért köszönetet ne mondjunk nekik. 

De ha már az „Opinion" is meg van győződve arról, 
hogy a katholicismus Lengyelhonban még koránt sincsen 
végképen kiirtva, mennyivel biztosabbak lehetünk erre 
nézve mi, kiket a hitbeli meggyőződés is arra tanit, hogy a 
katholika egyház fennálland a világ végéig, s kik követ-
kezőleg a katholicismus ellentállási erejéről még sokkal 
magasabb fogalmakat bírhatunk, mint mások. 

Nem mondjuk épen lehetetlennek, hogy valamely nép 
végképen ne veszitse el hitét, mert, úgyhisszük, mindegyi-
küknek mondattak ama fenyegeiő szavak: „auferetur a vobis 
regnum" t. i. birtokára nem vagytok érdemesek.; de azt 
tar t juk, miszerint a szerencsétlen hős lengyel nemzet még 
igen távol van attól, hogy e szavak ra j ta teljesüljenek. — 
Hiába hirdeti vérszomjas hóhérja, hogy a katholicismusnak 
Lengyelországban immár vége vagyon, — úgy fog ő járni , 

mint az ókor egyik hasonló jellemű hóhérja, Diocletian, k i 
egy időben szintén azzal dicsekedett, hogy a keresztény 
név ki van irtva a föld színéről — christiano nomine deleto 
— s ime, a kőtábla, melyen eme szomorú diadalát megörö-
kiteni akará, nem a kereszténység vesztének, hanem saját 
becstelenségének lőn emlékévé. 

Nemrégen az irlandi egyház évszázados rabszolgasá-
gából való felszabadításáról beszélve, önkénytelenül is a 
másik szenvedő testvérre, a lengyel egyházra irányult te-
kintetünk, s azt mondók, hogy az egyiknek megváltásában 
biztos zálogát lát juk a másik felszabadulásának is. Most 
Lengyelhonról szólva viszont Irland jön eszünkbe, és ezen 
gondolat nagyon enyhiti ama fájdalmat, melyet ama szeren-
csétlen nép sorsa szivünkben kel t ; mert e szünkbe ju tnak 
ama szavak, melyeket Macaulay a világhírű történész egy 
bizonyos alkalommal Irlandra vonatkozólag mondott, de 
melyek ép annyi joggal, ép oly találóan elmondhatók Len-
gyelországról is : „Nem egy, két vagy husz kormány alatt" 
— úgymond Macaulay — „hanem századok óta fáradoz-
tunk az ir nemzetnek kiirtásán. Próbáltuk az éhséget, fo-
lyamodtunk a dracoi törvényhozásnak minden cseleihez, 
szóval mindent tettünk, nem hogy e népet megfékezzük 
vagy elnyomjuk, hanem hogy végkép kiirtsuk, hogy nyoma 
se maradjon hajdani lakhelyén. S mi történt ? elértük-e 
czélunkat ? Nemcsak hogy ki nem ir thattuk, de még meg 
sem gyengithettük, sőt ellenkezőleg e nép száma fokozatos 
növekedésben van. Én tanulmányoztam és ismerem a törté-
nelmet, de bevallom, hogy ezen feltűnő jelenséget megma-
gyarázni magamnak nem tudom. De van sz.Péter templomá-
ban egy felirat, mely, ha k a t h o l i k u s é r z ü l e t t e l el-
olvassuk, megfejti nekünk ezen történelmi talányt ; e felirat 
pedig igy hangzik : Te vagy Péter, és ezen kőszálon fogom 
épiteni anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek 
erőt ra j t a . " 

S ime ez okozza és támogatja azon biztos reményün-
ket, hogy a katholicismus Lengyelhonban nemcsak hogy 
kiirtva még nincsen, de ellenkezőleg, hogy él ; él, hogy 
zsarnoki elnyomóin diadalmaskodva még egy szebb jövőnek 
is nézhessen elébe. 

AMERIKA. (Vége.) Egyike a leghíresebb s legrégibb 
collegiumoknak a Georgetown!, a Columbia nevű tarto-
mányban, mely szintén jézustársasági a tyák vezetése alatt 
áll és kebelében egy orvosi kar t is tartalmaz ; állat és ter-
mészetteni gyűjteményei valamint könyvtára igen dicsér-
tetnek. Helyiségei igen nagy terjedelműek, jól vannak föl-
osztva és gyönyörű környezettel birnak, tanítványainak 
száma 300-ra rug. 

Az annual commencement julius 1-én ment végbe. A 
collegiumnak nagy terme a vidéknek legkitűnőbb emberei-
vel zsúfolásig telt meg, k ik közt igen sok előkelő washingtoni 
polgár is volt. 

Egy Malori'nevü tanítvány épen a franczia forrada-
lomról tartott felolvasást, midőn az Egyesült-államok elnö-
két, Grant tábornokot jelentették, ki magánti tkárának, 
Douglas urnák kíséretében megjelent, és az intézet igaz-
gatója, Macquire atya által fogadtatott. Midőn a terembe 
lépett a zene az „Üdvöt az államfőnek" hymnust kezdte, 



. 190 « 

s az egész gyülekezet állva maradt, mig az elnök a számára 
egy kis emelvényen készen tartot t helyet el nem foglalta, 
ahol későbben, az ünnepély befejezése után sajátkezüleg 
tudori okleveleket és a jutaimi arany-érmeket osztá szét a 
fiuk közt, kik közt Éjszak- és Dél-amerika legkitűnőbb csa-
ládjainak gyermekei vannak. 

Az ünnepély befejezése után az igazgató néhány szót 
intézett a gyülekezethez, és az elnöknek köszönetet mon-
dott azért, hogy az intézetet megjelenése által megtisztelé, 
hozzátévén, hogy Washington óta minden elnök hasonlólag 
cselekedett, mindig megjelenvén az intézetnek ezen ünne-
pélyén. Egyszersmind azt is hirdeté, hogy az iskolai újév 
kezdetekor egy u j tanszék is fog fölállittatni : az angol 
irodalomé, melyet a nagynevű Marchai, a „Missions catho-
liques" irója szives volt elvállalni. 

Ugyanazon alkalommal Johnson urat, a volt elnököt 
is várták, a ki akkor épen Washingtonban volt, és a kinek 
legkisebb fia az intézetben neveltetik. Lehet azonban, hogy 
dolgai öt a városban marasztalák, vagy hogy nem igen nagy 
kedvet érzett magában vetélytársa és utódja mellett, illető-
leg megett ülni, elég az hozzá, Johnson csak az ünnepély 
végén jelent meg. Helye azonban mindamellett nem maradt 
üres, a mennyiben egy külföldi miniszternek neje foglalta 
el azt, mire Johnson megjelenésekor azon lekötelező észre-
vételt tevé, hogy eme kitűnő képviseltetést igen szívesen 
veszi, sőt, mint valódi gentleman, meg is köszöni. 

New-York államában a fordhatni, egyszersmind kis 
seminarium gyanánt szolgáló collegiumon kivül, még egy 
más Notre-Dame des Angesczimü intézet is létezik a lazarista 
a tyák vezetése alatt. Az intézet a Niagaru-hid közelében 
fekszik, s nem régen tűzvész által teljesen elpusztult. — 
Ott junius 2-án tartatott az annual commencement, a 12-ik 
intézet fönállása, az első az újraépítés óta. A jelen voltak 
közt itt is igen sok kitűnő államférfiúi lát tunk. 

Ezen collegium szintén igen szép vidéken fekszik, a 
Niagara part ján, a nagy zuhatagtól három kilométernyi 
távolságban. 

A tanítványok feltalálják ott ama csendet és nyugal-
mat, mely a tanulásra oly annyira szükséges, mig másrészt 
a természet ama nagyszerű tüneményei, melyeket a legna-
gyobb közelben szemlélhetnek igen is arra valók, hogy a 
lelket emeljék és a képzelődő tehetséget fokozzák. 

Hasonló i'óhirben mint a két megelőző intézet részesül 
a monhattani collegium is, a new-yorki félszigetnek majd-
nem legvégső csúcsán. — Ezen collegium az iskolai testvé-
rek igazgatása alatt áll, a kik ottan a magasabb tudomá-
nyokat is tanít ják, ugy hogy e szegény testvérekre épen 
nem fér a „fréres ignorantins" csufneve, mert ők a tudomány 
dolgában bátran kiállhatják a versenyt a legtudósabb taná-
rokkal, mint azt az ott szintén évenkint megtartatni szokott 
vizsgák bőven bizonyítják. 

A jutalomosztás jun. 30-án történt, mely alkalommal 
több tanuló a tudori oklevelet megnyerte. — Vége nem 
lenne tudósításunknak, ha a többi katholikus tanintéze. 
teket is mind elő akarnók számítani, melyek többnyire 
szerzetesek, úgymint dömések, benczések vagy ferenczren-
düek vezetése alatt állván, kivétel nélkül a legszebb virág-
zásnak örvendenek ; vagy ama sok leányintézotet, melyekben 

részint sz. Orsolya szüzei, részint a b. Szűz látogatásáról 
vagy Jézus szivéről nevezett apáczák, részint végre a szür-
ke nénikék hasonló szép eredménynyel fáradoznak. 

Valóban szivemelő és fölbátorító jelenség ez, hogy itt, 
protestáns földön, a kath. nevelés menhelyei oly szemláto-
mást szaporodnak, oly fényes sikert ara tnak ; senkinek sem 
ju t eszébe, ha csak egynehány tekintélynélküli fanat ikus 
zuglapnak nem, a katholicismus ilyetén fölvirágzása miatt 
panaszt emelni, sőt ellenkezőleg a protestánsok sűrűen ad-
j ák gyermekeiket ezen katholikus tanintézetekbe, mert jól 
tudják, hogy ezek a protestáns hitfelekezetüeket a tani-
tás alaposságára és főleg az erkölcsösségre nézve nagyon 
fölülmúlják. 

Mielőtt tudósításunkat végeznők, még a South-Beni 
academiáról akarunk néhány szót szólni, melyet Sorin atya 
Indiania államában alapitott. 

Ezen intézetben látszik legfényesebben, mit tehet a 
kath. buzgalom, ha ellenséges elemek nem korlátozzák sza-
•bad mozgását. Huszonhét esztendeje, hogy Sorin atya ezen 
vidékre jött, melyek akkor teljesen laktalanok voltak, 
minthogy a benszülöttek a chicagói békékötés után mind-
inkább a Missir-sipi másik par t já ra húzódtak. I t t letelepedve, 
néhány testvérnek segítségével kezdé a parlagon heverő 
talajt művelni s néhány szerény hajlékot épiteni, mindezt 
oly kezdetleges arányokban, hogy még a legmerészebb elme 
sem sejthette volna, hogy ezen kisded telepitvény mily 
nagyszerű mérveket veend föl nem sokára. — Egy szegény 
hitküldér valahol az őserdőben felállítja a keresztet s tövé-
ben kunyhót épít magának. — Ezen központ köré kezdenek 
aztán többen az eddig hontalanul bolyongó kalandorok 
közül összegyűlni; kunyhó emelkedik kunyhó mellett, a 
fák hullanak s heiyeikben az arany kalász emeli föl fejét, 
a faluból város lesz, és Sout-Ben ma 12000 lakót számlál, 
egytől egyig becsületes, szorgalmas, okos és őszintén katho-
likus emberek. 

Sorin atya nem sokára átlátta, mily hasznos lehetne 
egy collegiumnak alapítása, s ezen collegium az, melynek 
ezüst menyegzőjét, fönnállásának 25-ik évfordulóját junius 
30-án ünnepelték, mely alkalommal az intézetnek volt nö-
vendékei régi jó barátuk és tanítójuk Sorin atya körül ösz-
szeseregeltek, hogy a múltnak emlékeit fölidézve közösen 
hálát mondjanak a sokat fáradozott szerzetesnek. A colle-
giumban 25 tanár és majdnem 100 testvér működik, a ta-
nítványok száma meghaladja a 400-at, s nem nagyítunk, 
ha azt mondjuk, hogy az intézet belsejében közel 700 lakik 
és él. — A tanfolyamok a tudományoknak minden ágát fog-
lalják magukban ; az intézeti könyvnyomdában egy „Ave 
Maria" czimü hetilap jelenik meg. Ezen, szent József véd-
nöksége alatt álló collegiumnak jó hire a legszélesebb kö-
rökben van elterjedve, s Napoleon császár nem régen egy 
igen becses csillagászati távcsövet ajándékozott, melynek 
elhelyezésére külön torony emeltetett*. A Mihigan-Southerni 
vasút felől tekintve valamint az egész helység ugy főképen 
a collegiumnak hatalmas építményei igen kellemes benyo-
mást tesznek a szemlélőre, mely még fokozódik, ha halljuk, 
hogy az egész egyetlen egy franczia hitküldérnek a müve. 

Nem messze a collegiumtól van egy a b. Szűz pártfo-
gása alatt álló nőnövelde is, mely létét szintén Sorin atyának 
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köszöni, s jelenleg hasonlólag a legszebb virágzásnak örvend, 
mini a katholicismus életrevalóságának egyik fényes jele és 
bizonyítéka, 

A vallási testületek jelenleg ugyanazt teszik Ameri-
kában, mit a középkorban Európában tettek ; út ját készí-
tik a polgárisodásnak, melynek ök az elöharczosai. Vajha 
ott is ugy ne já r janak mint Európában, hogy meg fosztják 
őket szorgalmuk, buzgalmuk és önfeláldozásuk gyümölcsei-
től azért, hogy azokon holmi kalandorok és csalók gaz-
dagodhassanak meg. 

IRODALOM. 
„Juris ecclesiastici Graecorum história et monunienta, jussu 
Pii IX. Pont. Max. Curante J . — B. Pi t ra S. R. G. Card. 

Tom. I I . Romae 1868." 

(Vége.) 

Elhatározva ekként bitorolt hatalmukat fentartani, 
Konstantiiiápolynak nagyravágyásukban erőszakoskodó fő-
papjai nem vonakodtak a római pápákkal szembeszállani s 
velük daczolni. Miután már az apostoli intézményü patri-
archátusokat felforgatták, megdönteni iparkodtak az isteni 
eredetű fensőségi hatalmát a római pápának az egyházban. 
Természetes, hogy Róma ezen harczban isteni küldetéséhez 
hü maradt. Jézus Krisztus által az egyháznak adott szer-
vezetet ép oly szilárdsággal s határozottsággal védték a 
római pápák, miként védték az apostolok fejedelme által 
létesített intézményeket. S ha a római pápák fensőségi te-
kintélyüket egész Keletre kiterjesztették s tekintélyüket 
itt ép úgy iparkod tak fentartani, mint az egyháznak bár-
mely más részében, azt nem azért tették, hogy az egy vagy 
más zsinat által nekik adott vagy tőlük elvont kiváltságo-
kat védelmezzék, hanem azért, hogy a Jézus Krisztus által 
Péternek s ezek törvényes utódainak adott fensőségi ha-
talmat sértetlenül fentartsák. S ha küzdöttek az apostoli 
szék fensőségi hatalmáért, akkor csak Istennek s az ő szent 
egyházának ügyét védelmezték a jogtalan megtámadások 
ellen. 

Az isteni gondviselés különös kedvezéséből épen ezen 
mostoha időkben a római szentszéken oly férfiak ültek, kik 
méltók s alkalmasok voltak isteni küldetésük teljesítésére. 
Első Sergius után, ki a trullánumi zsinat határozatait el-
vetette, elég állitásunk igazolására felemliteni második s 
harmadik szent Gergelyt, harmadik Istvánt, első Hadriant j 
első sz. Pascalt, második Jenőt, első sz. Miklóst és második 
Hadriant , ki a 8-ik konstantinápolyi egyetemes zsinatnak 
határozatait megerősítette. 

De azt sem szabad felednünk, hugy a római szent-
széknek ügye szorosan össze volt kapcsolva Kelet papsága 
s népsége nagy részének vallásos érdekeivel. Mert hisz 
mindenki kénytelen volt ezen újdonsült oecumenicus patri-
archáknak engedni, előttük meggörbedni s reszketni erő-
szakoskodásaik alatt. Püspökök, metropoliták, patriarchák, 
kiket jogaikból végképen kivetkőztetett a konstantinápolyi 
főpap, szünet nélkül panaszkodtak, óvást tettek erőszakos-
kodásai, igazságtalanságai ellen. Róma felé fordították ez 
elnyomottak sóvár tekinteteiket, oda intézték sóhajaikat, 

oda fellebbezték ügyeiket. Leveleik, küldötteik, legátusaik 
által folytonosan gyakorolták a római pápák Keletnek azon 
területei s személyei felett joghatóságukat, melyeket Byzancz 
patriarchái erőszakosan hatalmuk alá vetettek. S ebből vi-
lágosan kitűnik, hogy a római pápa főhatósága még ezen 
időkben és mindenütt elismertetett s e bajok orvoslására 
igénybe vétetett. Enoek ellenében ugyan nevezzen nekünk 
valaki csak egy nyugati püspököt is, ki a római pápa íté-
lete ellen a konstantinápolyi patriarchához intézte volna 
ügyének felebbezését ! 

De nemcsak a papság, hanem részt vett ezen küzde-
lemben maga a nép is. Fájd dómmal szemlélte ez főpászto-
rainak kifosztogattatását s undorral telt el annak látásán, 
miként emelkedik mások hátrányára s az egész egyház 
kárára a konstantinápolyi püspök fokonkint magasabbra. 
A keleti egyházaknak régi viszonyai Rómához folyton fen-
tartották magukat a népben mint családi hagyományok; 
Romának Kelet irányábani atyai jótékonysága folyton élénk 
emlékben maradt s ez által megtartotta Kelet népében a 
vallásos önodaadást. S ha a nép megszokta már Konstan-
tinápolyt a birodalom fővárosának tekinteni, Roma azért 
mégis mint a katholika egységnek központja tűnt fel előtte. 
A népnek ezen hűségi s alárendeltségi érzelmei tehát némi 
akadályt gördítettek Byzancz főpapjai nagyratörő tervei-
nek ellenébe s épen ezen akadályok tar tóztat ták őket né-
mileg vissza nagyravágyó terveik rögtöni kivitelében ; 
ámbár, fájdalommal kell megvallanunk, hogy habár a nép-
nek érzelmei késleltették is a dolgnak kifejlődését, a czéltól 
még sem riassztották vissza a byzanczi főpapokat, kik min-
dennek daczára, hol alattomban, hol nyiltan szakadatlanul 
folytatták Roma elleni küzdelmeiket. 

Sőt maga a jó Isten is közbenlépni látszót akarni azon 
csapások által, melyekkel sújtani szokott néha, hogy meg-
mentsen. Azon perezben, melyben Byzancz Romát már le-
győzöttnek vagy legalább hatalmában megbénitottnak hitte, 
Ignácz patriarchát Photius hivatalától megfosztotta. S mit 
tett ekkor ezen patriarcha, ki Romával eldődei példája 
szerint ujat húzot t? A pápához folyamodik, Romába 
fellabbezi ügyét. A romai pápa, első szent Miklós felkarolja 
Ignáczot, székébe visszahelyezi s elitéli Photiust — Néhány 
évre reá, hogy a keleti egyháznak visszaadassék valahára 
a vallásos béke, melyet Photius czinkostársaival s folytonos 
izgatásaival folyton háboritott, Konstantinápolyban, a patri-
archa székhelyén ül egybe egy egyetemes zsinat, melyen má-
sodik Hadrián pápa követei elnökölnek. Ignácz visszahe-
lyeztetik azon székbe, melyből Photius, a császári udvar 
eunuchusa által kitolatott; Photius pedig ú j raanathemával 
sújtatott. Ezen ünnepélyes Ítélet után a zsinat atyái huszon-
két canont bocsátottak közre, melyek által visszaállították 
az igazi fegyelmet s az egyház törvényszerű főkormányza-
tát. A canonicu8 választások a papság kezébe tétettek ; az 
egyházi hivatalok elnyerésére szükséges felszentelés tekin-
tetében vissza hozattak a régi rendszabályok; az egyház 
működésében szabadnak s a világi emberi hatalomtól függet-
lennek jelentetett ki. Ezen határozatok által a rosz gyöke-
rében támadtatott meg. 

A zsinatnak határozatai elfogadtattak, a pápai köve-
tek, a patriarchák vagy azok követei, a metropoliták s a 
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Kelet ős hagyományaihoz hü püspökök által aláírattak. A 
zsinat atyáinak szorgalmazására a zsinati határozatokat 
maga a romai pápa, második Hadrián is ünnepélyesen 
aláirta. 

Roma tehát győzött, diadalmaskodott s örült, de csak 
azért, hogy a Jézus Krisztus és apostolok által behozott 
intézményeket teljesen fentarthatta. A Photius ellen hozott 
Ítélet s anathema azt bizonyította, hogy az egész keresz-
ténység Rómát tekinti főbirájának, azon helynek, hol fel-
lebbezés által mindenki orvoslást találhat. A zsinat határo-
zatainak a zsinat által második Hadrián pápától kikért s 
történt megerősítése világosan tanúsította, hogy a római 
pápa joghatóságot gyakorol minden patriarcha felett, még 
ezek alá jogosan tartozó területeken is. 

A konstantinápolyi nyolczadik egyetemes zsinat tehát 
ünnepélyesen véget vetett azon küzdelemnek, melyet har-
madik phasisában mi egyházjogi okmányok folytán most 
tüntet tünk olvasóink elé: Álljunk meg e pontnál. 

Ezen egyetemes zsinat volt az utolsó, mely Keleten 
tartatott , mely épen azért Kelet számára a Gondviseléstől 
nyújtott legtisztább forrás, melyből Kelet püspökeinek me-
riteniök kell, ha igaz uton akarnak haladni. Hogy a jó Isten 
Keletet megmentse a tévelyektől, tűréseit szaporította. A 
trullánumi zsinat ellenébe feltámasztotta a konstantinápolyi 
nyolczadik egyetemes zsinatot; Acatius patriarcha ellenébe 
második Hadrián pápát. Acatius kiközösítette harmadik 
Fel ixet ; második Hadrián megerősítette Ignáczot ingadozó 
helyzetében ; ime azon mérték, inelylyel Byzancz s Roma 
mér ! A trullánumi zsinat határozatait megorvosolták a ne-
gyedik konstantinápolyi zsinat canonjai ; amazokban elvolt 
vetve a halál s feloszlás, emezekben az élet- s feltámadás 
magva. IIa a görög egyház a trullanumi zsinat határoza-
taihoz csatlakozik, vesztéhez közéig; ha felkarolja a nyol-
czadik egyetemes zsinat törvényeit, rendszabályait s azok-
hoz hü marad, feltámad az életre. Faxi t Deus. 

VEGYESEK. 
— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excja Szécsény mezővá-

rosában kath. iskolaépület megszerzésére 2000 frt adomá-
nyozni, a tanító-személyzet díjazására pedig a már ezelőtt 
adományozott 2000 frthoz még 8000 frtnyi alapitványnyal 
méltóztatott járulni . 

— A Szent-László-Társulatnak nagygyűlése fényesen 
és hiszszük, örvendetes sikerrel is tartatott meg Pécsett. 

— N a g y László, tolna-baranyai tanfelügyelő igen 
méltányos és a kormány nézeteivel is alkalmasint öszhang-
zóbb köriratot intézett a községi elöljárókhoz. Érdemesnek 
tar t juk lapunkba is igtatni. 

— A dicsérésnek igen sok módja van, legérdekesebb 
azonban, midőn valaki akarat ja ellenére kénytelen valakit 
bizonyos vonatkozásban még megszólási szándok mellett 
is megdicsérni. Igy já r a „Prot. egyh. lap", midőn az egri 
érsek ellen fordul a városhoz intézett abbeli levél miatt, 
melyben kijelenti, hogy a kath. iskolák épületeit és alapit-

ványait nem engedi át a községi iskolák használatára-
„tírdekes tanúság rejlik — úgymond — ezen nyilatkozat, 
ban a nemzetre nézve, csak akar ja észrevenni." (Ugy van, 
valláserkölcsi szempontból különösen érdekes, vajha észre-
venné !) A romai clerusnak sohasem a nép érdeke feküdt 
szivén, hanem saját kaszt érdeke. (Igen kopott valami 
már.) Iskolát állított, hogy növeljen benne magának babo-
nás, sokhitü szolgákat s mégis azt hirdette, hogy a népne-
velés érdekét istápolja. Bizon kár volt az érsek urnák szép 
nevét a Simorok és Haas Mihályok sorába igtatni! Külön-
ben még kérdés, mit és mennyiben van joga át nem enged-
ni." — Természetesen, mert a kath. papságnak semmije 
sincs, minden az államé és a protestánsoké ! 

— Kisasszony-napját Rómában különös fénynyel ül-
ték meg. A bibornokhelyettes Invito sagro-t bocsátott ki, 
melyben felszólította a hívőket, hogy folyamodjanak a 
sz. Szűz közbenjárásához a concilium szerencsés sikereért. 
A szentatya a S. Maria del popolo egyházban jelent meg. 
A trinitariusok különös engedélynél fogva a bold. Szűz 
születése napját oly szertartásokkal ünneplik, melyek másutt 
karácsonykor szoktak megtartatni Urunk születésének em-
lékére. 

— A hamburgi lapok is vetekednek a zárdadulásban. 
Az ottani kath. lap erre nézve mondja : Régi dolog már, 
hogy a kéményseprő neveti másnak tiszta ruháján a kis 
szennyfoltot. Valljon H amburg-e azon város, mely pálczát 
törhet egyes hiányok miatt a kath. kolostorok felett? Mig 
Hamburgban a bün szabadalmazva van és egész utczák a 
prostitutionak vannak fentartva, a bujálkodás pedig a leg-
bensőbb családi körökben is szemtelenül dul, addig e vá-
rosnak és féktelen saj tójának, hol ezen augiasistálló érin-
tetlenül marad, nem lehot joga mások hibái felett illetékesen 
itélni. — Más városokról is áll ez ! 

— Styriában Zwerger érsek védnöksége alatt a 
seckaui megye részére kath . sajtó-egylet alakult, mely föl-
adatául tűzte ki odahatni, hogy oly lapok és könyvek, me-
lyek az emberi élet minden irányában egyházellenes destru-
ctiv elveket képviselnek, a megyében mindinkább tért veszít-
senek, és helyettük oly lapok és könyvek terjesztessenek, 
melyek a kath. szellemben, józan államjogi elvek szerint 
vannak kiálli tva vagy különben irodalmi becscsel birnak. 
Az egylet t ag ja i minden héten egy kra jczár t fizetnek. 

— A Tyrol számára kinevezett tanfelügyelők eddig 
már meglátogatták az iskolákat Brixenben, Sterzing-, Me-
ran-, Botzenben stb., és mindannyian legnagyobb elismerés-
sel nyilatkoznak ezen iskolákról, melyek eddig az annyira 
gáncsolt tyroli clerus befolyása alatt állottak. 

— Mióta Hamburgban a kereszteltetési kötelességet 
megszüntették, 7000 gyermeknél több nem kereszteltetett 
meg. A protestantismus közepett tehát 7000 pogányból álló 
nemzedék növekedik. 

— A düsseldorfi kath. nagygyűlés a linczi ft. püspök-
hez elismerő feliratot intézett. 

— A müncheni ordinariatus erélyes tiltakozást nyúj-
tott be a bajor kormánynál azon intézkedése ellen a városi 
tanácsnak, mely szerint világi iskolareferensek volnának 
ezután kinevezendők a papság teljes kizárásával. Reményét 
fejezi ki az ordinariatus, hogy a magas kormány a városi 
tanács oly határozatát, mely annyira homlokán viseli a 
pártszellem bélyegét, s mely minden elegendő ok nélkül 
egyenesen a clerus és az egyház ellen van intézve, nem fogja 
megerősíteni, az ifjúság valódi nevelésének érdekeit tartván 
inkább szeme előtt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Az általános egyháztörténelem leg-
újabb irodalma Francziaországban. —Vegyesházassági ügy. 
— A tolna-baranyai tanfelügyelőség körirata . — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az átalános egyháztörténetein leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

(Folytatás.) 

III. 
Terjedtebb átalános egyháztörténelmi mtí Rohr-

bacher óta kettő jelent meg Francziaországban : 
H e n r i on báróé: „Histoire ecclesiastique, depuis la 
creation jusqu'au Pontificat de Pie IX" czim alatt, 
melyet a szerző halála óta Vervorst abbé folytat, és 
D a r r a s abbé: „Histoire de l'Eglise depuis la crea-
tion jusqu'à nos jours" czimü nagy müve. 

Korra nézve Henrion báróét illeti az első hely, 
melynek első kötetei 1852-ben kezdettek megjelenni 
Migne abbé könyvkiadó intézetében. Az egész mtí 
25— 30 nagy negyedrét kötetre fog terjedni, az első 
kötetben közlött prospectus szerint. Maga a szerző a 
19-ik kötet feléig ért, azóta Vervorst folytatásában 
az 1866-ik évig a 22-ik kötet jelent meg. A vállalat 
a Migne-féle nagyszerű intézet leégése folytán egy-
időre fenakadt, de a kézirat meg levén mentve, a 
hátralevő néhány kötet is nemsokára meg fog je-
lenni. 

Rolirbacherhoz hasonlóul Henrion báró is áta-
lános egyháztörténelmét a világ teremtésétől kezdi. 

Alapkiindulási pontját és az egész mtí terve-
zetét egy 596 hasábnyi hosszú előszóban fejti ki) 

melynek rövid veleje : „Az egyház történelmének 
tulajdonképeni tárgyát az Isten földi országa képezi, 
melyet a m e g í g é r t , a v á r t és e l é r k e z e t t Meg-
váltó alapitott s melynek hivatása az emberiséget 
végczéljához elvezetni, egész az idők teljéig. Ime 
ebben áll az egész egyháztörténelem !" 

Ezen eszme, mely tulajdonképen sz. Epipha-
niusé, s melyet az összes emberiség történelmének 

egyedüli helyes felfogására már Bossuet igen ügye-
sen felhasznált volt, s utánna, mint láttuk, Rohr-
bacheré, — szerzőnket is visszavitte egész a terem-
tésig, tulajdonképen a legelső kinyilatkoztatásig, fő-
sarkpontját az egész történelemnek a mi Urunk Jé-
zus Krisztus képezi. 

Ezen főfelosztáson kivül Henrion báró a világ-
nak 6 korát különbözteti meg. Minden kort egy át-
nézeti bevezetéssel kezdvén, a tárgy szerint ismét 
több könyvre osztja, melyekhez egyes kérdések 
felderitése végett különös s néha igen terjedt érte-
kezéseket csatol. 

Magára a mtí lényegére nézve régen ki van 
mondva az ítélet : h o g y n e m e g y é b m i n t c o m -
p i l a t i o . Megengedjük, hogy compilatio, de igen 
b^sznos és igen elismerésreméltó compilatio. 

Hogy nem is volt szándékában teljesen eredeti 
történelmet irni, maga megvallja előszavában; ő 
nem akart egyebet, mint lehető legteljesebben össze-
gyűjteni minden egyes korra és az egyháztörténelem 
minden nevezetesebb kérdésére, mindazt a mit arra 
nézve a legjobb szerzők irtak és azt felvett alap-
eszméje szerint egy egészszé önteni, s igy az egész 
átalános egyháztörténelemnek lehető legteljesebb 
képét nyújtani. 

Ki tagadhatná, hogy ez igen elismerésre méltó 
eljárás, ha hozzá még annyi szorgalommal és ügybuz-
gósággal történik, ruint minőt Henrion báró kifejtett. 
Igy a lapok alján idézve találjuk majdnem minden 
nevezetesebb egyliáztörténelmi iró nevét, igy Beruyer, 
Don Calmet, Bossuet, Rohrbacher, Duguet, Dom 
Cellier, Ventura, Blanc, Vidal, Roux Lavergne, 
Lingarol, StoHberg gróf, Gorini, Riancey stb. mind 
meg vannak többé-kevésbbé adóztatva. Az egyes 
egyliáztörtéaelmi kérdésekről irt monographiákat 
különösen az emiitett felderitő értekezésekben hasz-
nálta fel leginkább, sőt ebbeli gyűjtő szorgalmát 
annyira vitte, hogy még olvasóit is beleakarta e 
munkába vonni, kétszer is felszólitván őket, hogy ki 
még laadatlan kéziratot, értekezést, monographiát 
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vagy más hasonló munkát tudna magányosoknál 
vagy a vidéki seminariumok- vagy egyéb könyv-
tárakban, lenne szíves neki beküldeni, hogy művét 
a lehetségig teljessé alkothassa. 

Hogy itt teljesen függetlenül irott, egyöntetű, 
szakadatlan történelmi előadásról nem lehet szó, ol-
vasóink e csekélyből is át fogják látni s hogy ennyi 
s ily különböző jellegű iró felhasználása mellett még 
a stylus egyöntetűségét sem lehetett megtartani, 
szintén természetes. De a tanelvekre nézve mindvégig 
megtartotta határozott irányát, hű ragaszkodást a 
tiszta katholikus szellemhez és az egyház szabad-
ságához. 

Az is igaz, hogy tulajdonképeni haladást a tu-
dományban talán csak egy lépéssel sem eszközölt, 
mert alig van egyetlen történelmi kérdés, melyet ő 
oldott volna meg először, vagy legalább u j világba 
helyezett volna, — de a tudománynak különféle 
munkásokra van szüksége, s ily szorgalmas compi-
latorok nagyobb művei sincsenek minden haszon 
nélkül az illető tudományszakra nézve, ha egyébért 
nem, másoknak sokszor temérdek fáradságot meg-
kímélnek. 

Egyedül az kár Henrion müvében, hogy egy-
n é m e l y i k é t az igy felhasznált Íróknak kissé át nt»n 
dolgozta, mert sok iró van majdnem in extenso fel-
véve, kinek álláspontja és argumentatioja a mai tu-
dományos álláspont szerint már elavult, igy például, 
hogy csak egyet említsünk, Don Calmet ószövetségi 
m űvét ; — g igen sajnos is volna, ha azóta az egyházi 
tudományosság előhaladásokat nem tett volna. Ha 
ezen írókból felhasznált anyagot a mai történelmi 
exegesis és kritika világánál kissé átvizsgálta és át-
javította volna, müve korszerűbb, haszonvehetőbb 
lesz vala, egyszóval a szorgalmas gyűjtés mellett 
egynémely haladást is jelzett volna. 

Folytatója Vervorst abbé, — ki már azelőtt is 
egy kitűnő és sok tekintetben nevezetes történelmi 
művel valódi feltűnést okozott az egyházirodalmi 
téren*) — e nagy egyháztörténeliai mű több köte-
teiben egészen megtartotta Henrion báró tervezetSt, 
csupán csak a minden kötet elejére helyezni szokott 
terjedtebb bevezetéseket hagyta el. 

Szorgalomban eldődjét nem éri util, mert az ő 
köteteiben nem találjuk az illető tárgyáéról érteke-
zett irókat oly teljesen felhasználva minta Henrion 
által szerkesztettekben. 

De a szerkesztésben több ügyességet árul el, 

*) „Le peuple de Dieu et le monde paien ; histoire complète, 
par l'abbé Henrion" Paris 1859 — 60. 8 kis kötet 11. r. 

jobban átszűri a felhasznált anyagot, s igy elbeszé-
lése is szabadabb, elevenebb, egyöntetűbb, szelleme 
is egészen jó, teljesen hű a katholika egyház elvei-
hez, sőt egynémely helyen némi túlbuzgóságot is 
árul el, kifejezései nagyon is határozottak, élesek, s 
hol polémiába bocsátkozik, könnyen keserűvé lesz. 
S pedig nem árt, ha oly kérdésekben, melyek még 
legkevésbbé sincsenek eldöntve, s melyek felett tehát 
a vitatkozás szabad, ha — mondom — ily kérdések-
ben az ellenvélemény iránt is némi méltányossággal 
viseltetünk. 

A másik terjedelmes egyháztörténelemnek egé-
szen más a czélja. D a r r a s abbé ezen nagyobb 
müvében *) főkép apologetikai czélból indul ki. „Uj 
viszonyok uj igényeket teremtettek", mondja ő elő-
szavában. „Mai nap fájdalom az egyház múltja elleni 
megtámadások sokkal inkább és átalánosabban is-
mervék mint magok a történeti tények : az egyház-
történelemben minden fel van forgatva; az összesnek 
felfogása téves irányból indul ki, az egyes tények el 
vannak ferditve és természetükből ki vannak vetkőz-
keztetve, — annyira, hogy annak, ki az egyház tör-
ténelmét méltóan elő akarja állitani, egyik kézzel 
folyton védelmezni kell azon épületet, melyet a má-
sikkal épít." j. ! 

Az ily czélból szerkesztett nagy átalános egy-
háztörténelmének első kötetei 1862-ben kezdettek 
megjelenni. Az egész mintegy 18 — 20 nagy negyed-
rét kötetre volt szánva, de valószínűleg többre fog 
terjedni, mert az eddigelé megjelent 11-ik kötet még 
csak a 4-ik század végéig jutott. Megjegyzendő 
azonban, hogy Rohrbacher példájára Darras abbé 
is a Genesisnek : „In principio creavit Deus coelum 
et terram" szavaitól kezdi történelmét, és a Krisztus 
Urunk előtti kor a 3 első kötetet egészen és a 4-nek 
is nagy részét elfoglalja; — erre következik a sz. 
Szűznek, Krisztus Urunknak s az apostoloknak törté-
nelme, tehát a tu'ajdonképeni egyháztörténelem csak 
az 5-ik kötetben kezdődik. Ennek előadásában ez uj 
történészünk az eddigiektől eltérő utat követ, a 
mennyiben igen szerencsés ötlettel, felosztási vezér-
fonálul a pápák sorrendét vette fel. 

Mi magát a tartalmat illeti, — hisz minden 
rendszer mellett mégis ez marad a fődolog — az 
eddigi megjelent kötetekben Darras abbé nagyon is 
hű maradt fennebb jelzett programmjához. Az egész 
művön keresztül úgyszólván szakadatlanul küzd ; 

*) Ugyanezen szerzőtől egy "rövidebb átalános egyháztörténelmi 
mü jelent meg, melyet czélszerübbnek tartottunk alantabb a rövidebb 
kézikönyvek között ismertetni. 
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felkeresi a történtthamisitó álbölcseket minden sán-
czaikban, követi őket nemcsak a rosz iránytörténeti 
nagyobb müveikben, de még a szemlék, sőt a hir-
lapok utján elszórt téveszméikben, egyszóval a ka-
tholikus igazság egyetlen megsértését sem hagyhatja 
megtorlatlanul. Majd szent könyveink isteni tekin-
télyét védelmezi meg a rationalismns ellen; majd 
azokat czáfolja, kik elég vakmerők voltak magának 
sz. Megváltónknak és az apostoloknak életét támadni 
meg; ismét más helyen kérlelhetlenül leálczázza az 
úgynevezett kritikai iskola baklövéseit, melyekkel 
a kereszténység természetfeletti eredetét akarta meg-
tagadni; — ismét máshelyen megvédelmezi az egy-
háztörténelem azon fényes lapjait, melyeket az úgy-
nevezett szabadgondolkozók minden áron szeretné-
nek elhomályosítani ; — majd ismét a hitetlen tör-
ténetíróknak gyalázatos hazugságaikat és hamisítá-
saikat tárja fel egész mezitelenségökben ; egyszóval 
Darras albé az egyház történelmének minden korát 
teljes tisztaságában és épségében akarja előállitani, 
s azért bátran és fáradhatlanul küzd minden tévely 
és ferdités ellen, bárminő formában mutatkozzanak 
is azok. 

S hogy ezen czélját elérje, uj terténészünk a 
modern tudományosság minden igazi eredményét 
igyekszik hasznára fordítani. Igy kiaknázza Fran-
czia-, Német- és Angolország minden jobbhitelü tu-
dósainak természettani, geologiai, astronomiai, nyel-
vészeti, exegetikai és kritikai ujabb felfedezéseiket, 
hogy azokkal bizonyítsa be Mózes cosmogoniáját, 
a sz. iratok hitelét, a bibliai tények igaz voltát stb. ; 
majd ismét hivatkozik a legjobb történészek és apo-
logisták tekintélyére, s pedig olyanokéra, kiknek 
elismert mély tudományosságát nem lehet tagadni, 
hogy a keresztény kor sok rendbeli eseményeit ezer-
uemü ellenségekkel szemben bebizonyítsa; s ily ér-
veléseiben leginkább szeret magokra a nemkatho-
likus irókra hivatkozni, hasznára fordítja a legújabb 
történészek minden nevezetesebb dolgozatait, az 
ujabb irodalmi, epigraphiai s különösen archaeologiai 
felfedezéseket, mely ujabbi tudomány, mint olvasóink 
előtt egy szorgalmas hazai irónk müveiből ismeretes, 
napjainkban oly bámulandó haladásokat tesz. 

Ez már tudomány és pedig valódi solid tudo-
mány, hozzávéve még azt is, hogy czáfolatai, némely 
csekélyebb hiányosságokat leszámitva, többnyire 
mind kiállják a sarat, mert solid, legtöbbször döntő 
érvek támogatják, s emellett a hang is oly méltóság-
teli, mely az igazság védelmezőjét megilleti. 

(Vége köv.) 

Vegyes-házassági agy. 

Catholicus et Calvinica nuper fine celebrandorum 
sponsaliorum et ineundi subin mixti matrimonii apud me 
comparentes, cum acerbe me affectum et consternatum 
animo ex hocce suo intento viderint: continuo, me delinituri, 
reversales suapte et promtissime offerebant. Copulationern 
in 25-tam praet. m. insinuarant. Pridie rem ex destinato 
Rdssimo Vicario commemorabam, declarans una, me, cum 
domo abscederem, benedictionem huiusce matrimonii Ca-
pellano meo induisisse, simulque in intentis habere deinceps 
quoque, ubi reversales ultro et serio dabuntur, mixta con-
nubia benedicere. 

Rdssimus D. Vicarius, pro singulari suo zelo efflam-
mans, promissae per me quondam Gubernio dioecesano 
obedientiae, si egero, ut dixi, reum futurum me, actutum-
que lite ad amissionem beneficii impetendum interminavit. 
Rdssimus quippe Vir didita per Curatum Clerum norma, 
instructionem ex occasione novellaris interconfessionalis 
legis impertiens mixt, nuptiarum benedictionem absolute et 
in universum inhibuit. 

Non intentata beneficii amissio, sed intentata atra 
inobedientiae nota erat, quod me medullitus perculerat. 
Quare cenfestim telegrammate expedito, Cooperatori bene-
dictionem interdixi, sed una constitueram apud me, rationes 
sententiae meae et intimae convictionis ex toto alius, atque 
Rdssimi Vicarii est, altissimo in dioecesi rerum arbitrio in 
spiritu humilitatis substernere , quod nuncce , intégra 
Illustritatis Vestrae gratia praestiturum me in Domino 
confido. 

Meo demisso censere, ubi Roma locuta, finita cauäa 
est. B. m. Papa Gregorius 16-us decisionis suae, hoc in 
obiecto, dogmate unius salvificae nixae, robur baud suspen-
derat, — nam suspendere non poterat — a cujus demum-
cumque laicae legislationis libitu, — Partes disceptabant 
arbitro Papa : Sponsi disp. cultus et ecclesia. Decidit arbi-
ter : quodsi sponsi, stipulati omnis nasciturae sobolis cat ;o-
licam educationem, principiis et postulatis Ecclesiae satis-
fecerint: illis per hanc, ut benedictione iam haud indignis, 
benedictionem non negandam. Quid sit dictura aut statutura 
dein legislatio haec vel ilia civilis ? disceptare secum pansi 
non ducebat. E t statuat ilia principiis Ecclesiae quamtumvis 
inimica: culpa illius solum est, non sponsorum. Quam cul-
pam in insontibus sponsis plectere, — quibus super id, quod 
exsontes sint, a pol. legislatione, erepta prolium catholicae 
educationis libertate, etiam gravissima in objecto gravissimo 
facta injuria est, — si quid rerum humanarum indignum 
est et iniquum, istud sane indignissimum foret et iniquissi-
mum. Miserum est, eos, qui de vitulis et hinnulis suis hoc 
vel illo modo, dum cuiquam alii non injurior, alendis edu-
candisve libéré et valide statuunt, de suismet prolibus secun-
dum principia, quae suapte natura nulli mortalium injuriosa 
sunt, educandis statuere libéré et valide non posse ! Et, si 
miseri hi, si vexati, si afflicti et torti per se iam sat superque 
sunt: ego miseris me non miserantem sed infestum praestabo ? 
miseriae miseriam, dolori dolorem, vexae vexam, afflictionem 
affiictioni quantum in me situm est, addam '? ! Aut cum ca-
tholicus, in quo nihil quod reprehendas offendis praeter id, 
quod casu acatholicain personam amore deperiens sibi vitae 
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sociam iungere optet, at religioni suae peraeque, ac sponsae 
animitus affectus et fidus, verbo genuine catbolicus, pro ca-
tholica propignendae ex hoc connubio omnis prolis educa-
tione ardens, hanc sanctissime promittit, stipulatur, atque 
quod consectaneum hujus esse didicit, etiam benedictionem 
suae Ecclesiae gemens, singultus inter et lacrimas, orat, ut 
gemebat, singultiebat et lacrimabatur raeiusille; —si super 
haec etiam in genua provolvatur, si acatholici ministri 
cooperationem cum horroré aversans, et adversus earn ma-
nuum, capitis et totius sui entis renutu protestáns ingeminat 
se potius sub obvia quaque, quam nactus fuerit, sambuco 
iuramentum cum spotisa nuncupaturum, quam praedicantii 
ministerio usurum, ut procidebat, protestabatur et ingemi-
nebat his admodum diebus parochianus N., atque Curatus ca-
tholicus his omnibus ut tudes dura aut marpesia cautes 
immotus et intactus vel declarat, obturato ad benedictionem 
ore mute et passive se eius matrimonio adstiturum, cum, ut 
active assistai, non se indigniorem sentiat esse iis, qui re-
versâtes pariter, ac ipse dare vult, dederant ; vel passivam 
hanc assistentiam eo ipso refugientem, quod activa se tarn 
dignum, quam illi fuerant iure censeat esse, facessere ad 
protestanticum iubet ; quin, quod immane prorsus dictu, et 
immanissimum auditu est, eum nequidem sacramentaliter 
absolvendum pronunciat : an non haec exulceratio, non actio 
in desperiem, non arrepto flagello compulsio in apostasiam 
est ? — Ut attonabat telegramma meum Cooperatores meos ! 
Ut testes et Vades matrimonii ! Ut omnes, qui rumorem 
acceperant telegrammatis ! Quae visa extemplo animorum 
omnium deiectio, consternatio, moestitia! quae, ut inter 
consilii inopes, lymphatica velut discursio ! quae audita 
execratio est ? ! Alter testium hujus matrimonii, protinus, 
atque domum veneram, in me atrox cooritur, mecum asper-
rime expostulat, neomaritum mixti matrimonii defectionem 
a fide animo destinasse insinuât, (horrere eum, dicens reli-
gionem, quae immerentibus, et innoxiis quin optime in earn 
affectis sua bénéficia negat, et amplexurum, quae illa nildum 
etiam de se meritis impertit) me, qua parochia patet, cri-
minationibus et ingestis ferociter sannis onerat ; se nunquam 
limen Ecclesiae meae, quoad parochus ego fuero, pade con-
tacturum denunciat. Quibus ego auditis, praeterquam quod 
ingemuerim, atque altum premens corde dolorem corrigue-
rim, nil reliqui egi, nil culpae in Rssmum Vicarium, Virum 
ut per omnia insignem, perinde et insignem Sacerdotem, 
aut plane in inclytum patriae Episcoporum chorum, conieci, 
— non nescius labe aliis illita nonnisi spurcum, et pumilum 
characterem se mundare. Hircum omnis peccati egomet 
me gessi. 

(Vége köv.) 

A tolna-baranyai tanfclügyelőségtől a községi elöljáró-
ságokhoz intézett körirat. 

I. A felekezeti iskolának községivé átalakítása csak 
ott lehet kívánatos, a hol a felekezetek minden buzgalmuk 
mellett sem képesek a törvény kívánalmainak megfelelő 
felekezeti iskolát felállítani, vagy fentartani, és a hol a helyi 
viszonyok oly természetűek, hogy a felekezeti iskolának 
községivé átváltoztatása által mind az egyházi, mind a 

polgári község terhein könnyitve van ; vagy végre ha a köz-
ségek a felekezettel egyetértve azon meggyőződésrejönnek, 
hogy csak egyesült erővel képesek a törvényes kellékeknek 
megfelelő közös iskolát állítni fel. 

II. Vannak oly iskola-javak és kegyúri adományok, 
melyek felekezeti természetűek lévén, a hitfelekezeti isko-
lának községivé átváltoztatásával az iskolától eleshetnek. 
— Az átalakítási kérdés tehát csak ugy oldathatik meg 
szerencsésen, ha az illető felekezet és község az ily termé-
szetű iskolavagyonokat, vagy más — az iskolára vonatkozó 
kötelezettségeket előbb, mintsem az átalakítás ténynyévált, 
— rendezte, elintézte. 

III. A községi iskola a X X X V I I I . t. cz. 43. §-nál 
fogva anyagi erő hiánya esetében az állami segélyre igényt 
tar that ; de e segélyezés még ne m akkor áll be, ha magából 
az 5 % iskolai adóból nem fedezhetők az iskolai szükség-
letek, — hanem azon esetben lehet azért folyamodni és a 
segélyre számítani, ha az 5 % isk. adóval együtt a község, 
iskolai alapvagyona jövedelméből sem képes községi isko-
lájának törvényszabta szükségeit fedezni. 

IV. Az 1868. évi XXXVII I . t. cz. 11. §-a értelmében 
a hitfelekezeteknek joguk van iskolákat állítani és fentar-
tani ; következéskép a részökről már eddig is létezett és 
saját erejükön fentartott népiskolát, a polgári községnek, 
mint ilyennek nem lehet községivé átváltoztatni a nélkül, 
hogy az illető hitfelekezet e jogáról le nem mondott, vagy 
az átalakításba bele nem egyezett légyen. És az átalakítás 
érvényesítésében is csak ugy lehet törvényesen eljárni, ha 
az átalakítás illetékes egyházi, tehát nem községi uton ké-
relmeztetik. 

Ebből látható, hogy valamely hitfelekezeti iskolának 
községivé átalakítása körül igen sok a meggondolni és meg-
fontolni való, és hogy csak elfogulatlan, komoly és beható 
tanácskozás utján lehet megoldani azon kérdést : melyik 
előnyösebb a községre nézve: az-e, ha a felekezeti iskola 
továbbra is megmarad, vagy ha községivé változtattatik 
át ? — Elsietett lépések ártalmára lehetnének a népiskola 
jövőjének. — Látha tó továbbá, hogy — ha a polg. község 
az illető h itfelekezettől függetlenül határozna ön anyagi 
erején fentartott felekezeti iskolája felett s lépéseit e tárgy-
ban az illető felekezetnek mellőzésével tenné meg, — a 
hitfelekezetnek a törvény által biztositott jogait sértené 
meg. 

A mondottak folytán figyelmeztetetem a községi elöl-
járóságot a következőkre: 

A felekezeti iskolának, — ha ez eddigelé nem községi 
vagyonból, vagy jövedelemből tartatott fen, községivé át-
alakítása iránt beküldött határozatokat a tanfelügyelőség 
törvény szerint oly érvényűnek még nem tekintheti, hogy 
annak alapján a kérdéses iskola irányában akár a tanfel-
ügyelőség, akár maga a község — községi iskolákra vonat-
kozó intézkedésekbe bocsátkozzék. 

I I . Ha a község a keblében levő egyik vagy másik 
felekezeti iskolának községivé való átváltoztatását a fentebb 
elősorolt okoknál fogva óhajtja s előnyösnek látja — az 
átváltoztatást illetékes egyházi iskolai hatósága ut ján 
sürgesse. 



— 1 9 7 h — -

II I . Valamely felekezeti iskolának községivé, községi 
képviselet által, határozatilag kimondott á ta lak í tása , a 
X X X V I I I . t. cz. 25. §. értelmében csak azon esetben tekin-
tethetik érvényesnek, ha azon felekezeti iskola eddig is 
községi vagyonból és jövedelmekből a község összes tagjai 
által felekezeti különbség nélkül tartatott fen, és tar ta t ik fen 
ezután is. Szabadságában állván a községnek a X X X V I I I . 
t. cz. keletkezte előtt fennálló hitfelekezeti iskolára nézve az 
eddigi gyakorlatot továbbra is fentartani. 

IV. Viszonyainkat tekintetbe véve ajánlandó, hogy a 
községek első sorban fenálló hitfelekezeti iskolájokat ipar-
kodjanak a törvény értelmében szervezni, s ha ez lehetetlen 
volna, akkor sürgessék a községi iskola felállítását az illető 
egyházi elöljáróság utján. 

Egyébiránt a tanfelügyelőség iparkodik lehető gyor-
san a helyszinén személyesen megjelenni s az ottani iskolai 
viszonyok felől magának kimeritő tudomást szerezni. Addig 
is azonban és bármely körülmények közt óhajtandó, hogy 
az ott létező népiskolák ügye a hitfelekezetekkel egyetértés-
ben intéztessék el ; mert csak a békés fejlesztésben találhatni 
föl a népiskolák felvirágzásának biztositékát. 

Pécsett, 1869. sept. 8-án. 
Nagy László m ft. 

kir. tanácsos, a tolna-baranyai tankerü-
letek főtanfelügyelöje. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö cs. k ap. fölsége a nagyváradi 1. sz. székeskáptalannál meg-

ürült utolsó valóságos kanonoki állomásra b. B é m e r Pál tenkei pleba-
nust, alesperest és szentszéki ülnököt ; továbbá T r e 1 e c z k y József 
nagyváradi kanonokot és papnöveldei igazgatót heővizi cz. apátnak, 
végre S c h i f f e r Ede endró'di plébánost a bold. Szűzről nevezett adonyi 
cz. prépostnak méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

D Ü S S E L D O R F . Ez évben e város volt szerencsés szín-
helye a nagy kath. tömörülésnek, mely a németországi kath. 
egyletek nagygyűlésében esztendőnkint örvendetes kifejezést 
nyer, lelkesülést, buzgalmat szül és nyújt . A gyűlést sept. 
6-án reggeli 8 órakor B a u d r i félsz, püspök és kölni érsek-
megyei helyettes által tartott ünnepélyes sz. mise előzte meg ; 
mely után a zártülésben elnökké Löwenstein herczeg, alel-
nökökké dr. Kiesel tanár és báró Schorlemer lettek megvá-
lasztva, és felolvastatott a szentatyának áldást tartalmazó 
levele, valamint a Fuldában távol volt kölni érsek üdvözlő 
irata és a bambergi nagygyűlésen megválasztott kath. köz-
ponti bizottság jelentése ez évi működéséről. A szokásos öt 
szakosztály egy hatodikkal toldatott meg a socialis kérdés 
tárgyalására. Az első nyilvános közgyűlésen közel 1000 
egyén volt jelen a karzati nagy közönségen^ kívül. A szó-
nokok sorát Baudri félsz, püspök nyitotta meg, szólván a 
nagy gyűlési intézmény roppant horderejéről, annak már 
megtermett és még remélhető gyümölcseiről. Utána báró 
Schorlemer lépett a szószékre, s lelkesítő szavakkal aján-
lotta a ki tar tást a szentatyának támogatásában, illetőleg a 
sz. Mihályról nevezett ilyczélu társulatnak felkarolásában. 
A beszéd zajos tetszéssel fogadtatott és hatalmas ovatiokat 
idézett elő a szentatya iránt. Dr . Sepp müncheni egyetemi 

tanár a munkásosztály helyzetére vonatkozó socialis kérdést 
szellőztette. Dr . Uppenkamp és Borekopp előadása után az 
iskoláról és ker. művészetről Murray bombay-i püspök 
feszült figyelemmel kisért beszédben rajzolta a hinduk közti 
élményeit, a katholikusoknak egyházi, iskolai viszonyait, 
és kiemelé, hogy az egyházi szabadság ott teljesen életbe 
van léptetve, az iskolákban is korlát és akadály nélkül mű-
ködhetnek. A lapok öszhangzólag kiemelik Heinrich mainzi 
kanonokot, mint a jelenvoltak egyik legjelesbikét. A másik 
nyilvános ülésben a richmondi kath. plébános Éjszakame-
rikából övéi nevében üdvözölvén a gyűlést, felemlité, hogy 
Amerikában is vagyon kath. német központi egylet, mely-
nek évenkint mintegy 10,000 tagja szokott a közgyűlésen 
megjelenni. Stein kölni plébános a divatos dalmüvekről, 
színpadi jelenetekről szólt és inté a szülőket, hogy óvják 
meg gyermekeiket ily látványoktól. Abt jogász Münchenből 
felszólítja a német ifjakat, hogy alakítsanak kath. egyle-
teket, és kéri a nagygyűlést, hogy érvényesitse minden be-
folyását a kath. egyetemek ügyének előmozdítására. L i n d a u 
kereskedő Heidelbergből meghatólag irja le a badeni katho-
likusok szomorú helyzetét, mint k ik elvesztve minden ön-
állást az államhivatalokból is kizáratnak. Dr. Lieber a 
munkások jogait védte ; Huber szerkesztő pedig sajnálattal 
emiitette fel, hogy a kath. lapok nem tar t ják meg mindig a 
mérséklet s ker. szelídség szabályait az ellenfél megtáma-
dásainak visszatorlásában ; felszólítja egyszersmind a katho-
likusokat, hogy pártolják a kath. sajtót, különösen a jó-
szellemű hírlapokat. A 9-én tartot t nyilvános zárülésben a 
Fuldából visszatért kölni érsek is megjelent, és a nagygyűlés 
üdvözlése után röviden érinté, mivel foglalkoztak a német-
országi püspökök a fuldai gyülekezetben, névszerint a jövő 
zsinattal, a Bonifácz-egylettel, a külföldön élö kath. németek 
szellemi sorsával és a socialis, különösen a munkásokra vo-
natkozó kérdéssel. Örömmel fogadtatott ezen értesítés, mely 
tetőpontját érte el, midőn a németországi önálló kath. egye-
tem felállítását biztos kilátásba helyezte, s annak leendő 
székhelyéül sz. Bonifácz sirját, Fuldát mondá kijelöltnek. 
Dr. Ipach a sz. Bonifácz egyletről szólott, melynek mult 
évi jövedelme 100,000 tallérra emelkedett. Ramiére atya az 
ima-apostolság fontosságát fejtegette és ajánlotta terjesz-
tését. Dr. Haffner előadása után Schorlemer alelnök a nyolcz 
határozati pontot olvasta föl az egész közgyűlés helyeslő 
acclamatioja közt, mit Löwenstein herczeg-elnök zárszavai 
követtek. Felkérte az érseket, áldaná meg a jelenlévőket, 
mi megtörténvén a gyülekezet a feledhetlen benyomások le-
irhatlan hatása közt eloszlott. 

TURIN. A zálogházak eredetüket kizárólagosan a 
kath. felebaráti szeretetnek köszönik, valamint főterjesz-
tőjük is épen azon szerzet volt, mely a szegények vigaszta-
lásával kiválólag foglalkozik, sz. Ferencznek szerzete, mig 
maga a szentszék azokat mindig a különféle balvélemények 
és előítéletek ellen megvédte. Eredeti szabályaik az egyházi 
jogon, több pápai bullán, zsinati határozmányon és a római 
congregatiok egyes leiratain alapulnak, a mintaintézetek 
Olaszhonban, főleg a római államban találhatók. Az u. n. 
népgazdászok eme jótékony intézetek hasznosvoltát több-
nyire félreismerték és a világi hatóságok fonák sugalmazá-



« 198 * 

sainak engedve, nem ritkán kiforgaták, meghamisiták az 
eredeti szabályzatokat, s ekként ezen eredetileg jótékony 
intézetekből, melyeknek rendeltetésük az volt, bogy a sze-
gényen segitsenek, hitelintézeteket csináltak, melyek uzso-
ráskodó eljárásuk által végkép tönkre tevék a magukat 
reájuk bizott szegényeket. 

Lássuk röviden emez intézeteknek történelmi fejlő-
dését : 

A 15-ik század végén, 1462 körül történt, hogy Peru-
sában egy igénytelen szerzetes, a minorita-rendű bold, ternii 
Barnabás prédikált. Lá tván az ottani szegényeknek valóban 
sajnálatraméltó állapotát, erősen kezdett az uzsorások és 
zsidók zsarolásai ellen szónokolni és a keresztények fele-
baráti szeretetére hivatkozván, egy gyűjtést rendezett, mely-
nek eredménye bizonyos pénzösszeg lőn, s ezzel az első 
zálogházat megalapitá, oly czélból, hogy a szegény emberek 
ottan eltűnésig csekély kamat mellett pénzt kaphassanak, 
egyszersmind azt is rendelvén, hogy az újonnan alapított 
intézetnek működése nyilvános legyen, s benne a városnak 
polgárai mindnyájan kivétel nélkül résztvegyenek. A városi 
hatóság érett megfontolás után helyhenhagyá az intézetet, 
mely üdvös működését legott el is kezdé. 

Látván áldásos gyümölcseit ezen jótékony intézetnek 
a sz. ferenczrendü testvérek elhatárzák, hogy Olaszhon 
egyéb városaiban is hasonlókat fognak megalapítani, hogy 
ezáltal a szegényebbsorsu néposztályon másutt is lehetőség 
szerint segittessék. E czélból több testvér, mint marchói sz. 
Jakab , a bolognai bold. Markus, clarasioi Angelus, carcanoi 
Mihály és vercellii Antonius valóban be is utazák egész 
Olaszországot, mindenütt zálogházakat a lap í tván , mely 
ügyben azonban feltrei Bernardin őket. mindnyáját buzga-
lomra és eredményre nézve felülmulta, úgy, hogy joggal a 
zálogházak apostolának nevezhetjük őt, milyeneket ő Parma, 
Rimini, Cesena, Montagnone, Chieti, Narni, Rieti, Lucca és 
számtalan más városban alapított, — mindenütt a szegény 
népnek üdvére és segítségére, valamint péld. Paduában is 
1491-ben több mint husz kölcsönző intézetet záratott be, 
melyek 20 száztóliért kölcsönöztek pénzt, mig a zálogház 
nem követelt többet ötnél. 

Azonban az u j intézetek megalapítása sem történhe-
tett mindenütt akadály nélkül. A keletkezésük által meg-
sértett sokféle anyagi érdeken kivül még a theologia is 
eleinte ellenséges állást vőn irányukban, minthogy a kamatot 
egyátalában ellenezte, következőleg a zálogházak bármely 
csekély kamatkövetelését sem tartotta tűrhetőnek. Kide-
rülvén azonban, hogy e kamat oly csekély, hogy épen csak 
az intézet saját üzleti költségei fedeztetnek általa, hogy 
tehát igazságtalan pénzszerzésről szó sem lehet, kiengesz-
telődött a tudomány is, követve a pápák példáját, kik ezen 
intézeteknek mindjár t első keletkezésök óta hatalmas párt-
fogói és előmozdítói voltak. Igy II . Pius 1463-ban az 
orvietoit hagyta helyben és 1467. a perugiait. IV. Sixtus 
1471-ben a viterboit és 1479. a savonait; VIII . Incze 1484-
ben a mantuait, ferrarait és assisiit. A milanói 1483. lett 
megalapítva, 1501-ben VI. Sándor által jóváhagyva, ezen 
intézet későbben egyike lett a legvirágzóbbaknak Olaszhon-
ban. 1539-ben a minorita-rendü Calvo János alapitá meg a 

rómait, melyet I I I . Pál pápa még ugyanazon évben jóvá-
hagyott és IV. Pius 1561. megerősített. 

Borromei sz. Károly, milanói bibornok-érsek 1584-ben 
az ottani intézetnek szabályait megjavítván, oly virágzó 
állapotba hozta azt, hogy már többé nemcsak^a szegények-
nek, hanem az előkelőknek, bel- es külföldi nagyuraknak, 
sőt még magának az államnak is adhatott kölcsönre pénzt, 
s pedig a szegényeknek 30 tallér erejéig ingyen, ezenfelül 
pedig 2 száztóli mellett. 

V. Sixtus 1586-ban egy főtestvérületet (archifrater-
nitas) engedélyezett, melynek feladata a zálogházaknak 
megalapítása s ezáltal a szegény nép sorsának enyhítése 
volt s e testvérületet több rendbeli búcsúval megajándékozta. 

A római zálogház a franczia forradalom alkalmával 
tönkre ju to t t ; későbben, 1803-ban VII . Pius azt eleinte 
igen szerény arányokban ismét életbeléptette, s azóta mind-
inkább nagyobb virágzásnak indulván, jelenleg 2000—3000 
tallémyi1; összegeket kölcsönöz , forgalomban levő összes 
pénze közel egy millióra rúgván. 

Az intézet élén egy igazgató áll, ki a pénzügyminisz-
tériumnak van alárendelve, a hivatalnokok száma mintegy 
száz ; az irodák reggeli 8-kor nyilnak meg és csak vala-
mennyi ügynek elintézése után záratnak be. Zálogul bármi 
tárgy elfogadtatik, kivévén azokat, melyek az istenitiszte-
letnél alkalmaztatnak, s továbbá azokat, melyek magukon 
valamely gyárnak bélyegét viselik. Egy tallér erejéig in-
gyen adatik kölcsön, ezentúl évenkint 5 száztóli fizetendő. 
Az elzálogosító egy kis iratkát kap kezéhez, melyen tár-
gyának lajstromi sorszáma s a kölcsönkapott pénznek ösz-
szege feljegyezve van. A kölcsönzés hét hónapra történik 
rendesen, mely időszak lefolyása után a ki nem váltott 
vagy át nem vett tárgyak eladatnak, a feles a kölcsönvevő 
számára félretétetvén. A kölcsön maga egy harmadrészszel 
kisebb mint az elzálogosított tárgynak értéke, melyet fele-
lős becslők határoznak meg. Több városrészben bizomá-
nyosok is vannak, kik közvetítéseket 4 tallér erejéig vál-
lalhatnak el. 

A romai zálogház átellenében van a sz. Háromság 
templomának, és összefügésben áll a letéti hivatallal. Ezen 
utóbbi hivatalban egyes magánosok azon pénzeiket szokták 
letenni, melyeket különösen biztosítani akarnak, s e letéte-
mények itt teljességgel ingyen őriztetnek. A zálogház 
belsejében igen gazdagon kiékesitett kápolna is van, mely-
nek jó karban tartásáról a főtestvérület gondoskodik ; igy 
lát juk ezt mindenütt Romában, hogy a nyilvános vállalatok 
a vallásnak őrizete alatt állanak. 

A pénznek ily módon való kamatoztatása tehát, amint 
ez a zálogházakban történik, az egyháznak nézeteivel mi 
ellentétben sem áll ; különben nem látnánk ily intézetet 
Romában ; a tudósok ennél fogva már régen meg is szűntek 
ezen kérdés fölött vitázni. 

Ezen kérdés érdemlegesen az 1512—1517 tartott la-
terani zsinaton döntstett el, melyen a zálogházak érett 
megfontolás után helybenhagyattak. X. Leo pápának erre 
vonatkozó „Inter multiplices" kezdetű bullája 1517 májushó 
3-ról kelt. A bulla a kérdés ismertetésével kezdődik : „Tud-
juk , úgymond a pápa, hogy hajdanta nagy vita keletkezett 
a hittudósok és bölcsek között a fölött, szabad-e a szegé-
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nyelten ekként segíteni, amint ez Olaszhon több városaiban 
a zálogházak által történik, mely vita legujabban is fölele-
venült, s nem kis megütközést szült a nép között." 

Fölhozván aztán az egyes ellenvetésekot s felelvén 
azokra a pápa okként folytaja : A szent zsinatnak hozzájá-
rulásával kinyilatkoztatjuk és elhatározzuk, hogy azon 
több országban fönálló zálogházak, melyek egész a mai na-
pig a romai szentszék által helybenhagyva és megerősítve 
lőnek, s melyekben, a kiadatni szokott kölcsönök fejében 
csak igen csekély kamatok kéretnek, oly czélból, hogy 
ezekből az intézetnek föntartási költségei s az ott alkalma-
zott hivatalnokok évi fizetései födöztessenek, nem pedig 
azért, hogy magok az intézetek valamit nyerjenek : egész 
berendezésükben mi roszat sem tartalmaznak, semmiképen 
sem szolgáltatnak alkalmat a bűnre, s ezért nem is kárhoz-
tatandók, hanem ellenkezőleg dicsérendők, minthogy eljá-
rásuk minden uzsoráskodástól ment ; s ezért kinyilatkoz-
ta t juk, miszerint ezen intézetek czélját dicsérni szabad, 
sőt illik, hogy az emberek előtt kedvező színben tüntessük 
föl azokat, többi közt azon bucsuk miatt is, melyekkel a sz. 
szék kegyességénél fogva föl vannak ruházva. 

Ugyanakkor a pápa, a kiközösités terhe alatt megtiltá 
minden egyházi személynek, legyen az világi pap vagy 
szerzetes, hogy ezen intézetek ellen szónokolni, irni vagy 
bármi módon érvelni ne merészeljenek, s a tridenti szent 
zsinat XXI I . ülésében a zálogházakat a jámbor intézmények 
közé sorozza. 

Az olaszországi zálogházak, melyek maga az egyház 
által rendeztettek be, czéljukat tökéletesen elérték, ameny-
nyiben valóban azok voltak, a miknek lenniök kell, t. i. oly 
intézetek, melyeknek feladata a megszorult szegényeken 
segíteni; mivel összhangzólag V. Pál pápa „Onerosa" kez-
detű bullájában ezen intézetek igazgatóinak megtiltja az 
intézeti pénzeket más czélokra fordítani, mint arra, a melyre 
eredetileg rendelve vannak, t. i. a szegényekuek megvi-
gasztalására. 

A zálogházi kölcsönök ingyenadása csak egy további 
lépés volt a már egyszer megkezdett pályán : Kinyilatkoz-
tat juk, úgymond Leo pápa föntidézett „Inter multiplices" 
kezdetű bullájában, hogy sokkal tökéletesebb és Isten-
nek tetszöbb cselekedet lenne a zálogházi kölcsönöket egé-
szen ingyen adni, mi az által volna elérhető, ha azok, a kik 
ilyféle zálogházakat megalapítanak, egyszersmind bizonyos 
tökékről is gondoskodnának, melyek által az intézetnek 
kiadásai, például a hivatalnokok fizetése egészen, vagy leg-
alább részben fedeztessenek, mert ez által (fölöslegessé vál-
ván a kamatfizetés) az ott segélyt kereső szegények is na-
gyobb jótéteményt élveznének. Szeretnők tehát, ha a hívek 
a zálogházakkal összekötött bucsuk által mindinkább arra 
biratnának, hogy oly tőkéket létesítsenek. — De mig ez 
nem történt, természetesen szabad volt mindig, a már több-
ször emiitett czélokra némi kis kamatot szedni. 

Megtörténhetik, hogy magának a zálogháznak sincsen 
pénze, hogy tehát az intézet maga kénytelen másoktól pénzt 
kölcsönözni. Szabad-e az ezért fizetendő kamatot a kölcsön-
kérő feleknek felszámítani? Ugy látszik, hogy igen, mint-
hogy ezen kamat az intézet kiadásaihoz tartozik, melyeket 
a kölcsönkérő felektől visszaszerezni szabad. Mindamellett 

nagyon őrködött az egyház mindig a fölött, nehogy ezen 
ürügy alatt bizonyos uzsoráskodási müveletek történhesse-
nek, miért is a zálogházi kamatláb több ízben meghatároz-
ta tok, ugy például 1580-ban 2 száztólira, 1599 4%-ra , 
1625 alább szállíttatott 1%-ra , mig 1626-ban ismét 3 % 
felemeltetett, s egyáltalán az 5 vagy 6 száztólit soha át nem 
lépte. S ezen csekély kamatláb mellett is, mily gondosan 
vigyázott az egyház arra , hogy a zálogházak egyéb tekin-
tetekben is szolgálják a szegényeknek érdekeit ! Nem engedi 
meg, hogy a csak megkezdett hónap után is vétessék ka-
mat ; megparancsolja, hogy az elévülés miatt elárvereztetett 
zálogok árából fönmaradandó összeg az elzálogositónak 
adassék ki, s nem tűri, hogy a zálogházi alaptőkék más 
czélokra forditassanak, mint a szegények javára . — Más 
intézetekben, melyek nem állottak az egyháznak ellenőrkö-
dése alatt csakhamar történt, hogy az egész üzlet üzérke-
dési műveletté lőn, melynek hasznát egyesek élvezék, mig 
a szegény nép, ha megszorult, nem csak hogy könnyítést 
nem érezett, hanem ellenkezőleg a legszivtelenebb zsarolást 
szenvedte. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Négociation de Consalvi a Paris pour le Concordat." 

D'après M. Aug. Theiner. 

Haussonvillenek „Az egyház és az első császárság" 
czimü müve nagy mértékben felfokozta az olvasók érde-
keltségét, mind a benne tárgyalt ügy fontosságánál, mind a 
történész elmeélénél fogva, ki, mint az igazság pártat lan 
bajnoka ismeretes, és szabályul tűzte ki magának mindenben 
a leghitelesebb forrásokra táma?zkodni. Ezáltal nem akar-
juk azt mondani, mintha müve már az utolsó, másithatlan 
szó volna a franczia egyháztörténelem ezen szövevényes 
időszakára nézve, még kevésbbé helyeseljük és osztjuk a 
szerzőnek minden nézetét és méltánylását az egyházi tár-
gyakat tekintve, különösen pedig épen a concordatum lé-
nyegére nézve. Solasmes abbénak alapos észrevételei e tár-
gyat illetőleg, nem engednek kétkedni, hogy Haussonville-
nél sok pontra nézve gyakran hiányzik a kellő pontosság, 
sőt hibák is fordulnak elő, melyeknek következményei igen 
súlyosak lehetnének az életben. De ha a bölcsész csalatko-
zott is, mint történész maradandó érdemeket szerzett oly 
okmányoknak napfényre hozatalával, melyek eddig a mi-
niszteri levéltárakban voltak eltemetve, és oly tényeket 
deritett fel, melyek felett eddig mély hallgatás uralkodott a 
szükséges okmányok hiánya miatt. Daczára fáradságos ku-
tatásainak, melyeknek alávetette magát, daczára a nagy 
gondnak, melyet müvének szerkesztésére, kiállítására for-
dított, vakmerőség nélkül alig hizeleghetett volna magának, 
hogy müve ellenmondásra, megtámadtatásra nem fogna ta-
lálni. A tárgynak természete, mely nem egészen idegenszerű 
napjaink politikai szenvedélyességétől, előre sejteni engedte, 
hogy ellenmondókra fog bukkanni. Ezért azonban nem 
volna illő panaszkodni, szükséges, hogy világosság legyen, 
és hogy a történelmi igazság kivetkőztetve minden előíté-
letből teljes tisztaságában tűnjék fel a különféle pártok 
előtt. Kétségkívül ezen szándék vezérelte Theiner Ágostont, 
a vaticani levéltár őrét legújabb müvében, melyben a fran-
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czia és cisalpinai két concordatum történelmét állítja elő a 
vaticani levéltárnak eddig kiadatlan okmányai szerint. A 
szerző mindjárt előszavában figyelmezteti az olvasót, hogy 
helyzete, jelleme és porosz származása a párt- vagy más 
emberi érdekek gyanúja alól teljesen felmentheti őt. Jogunk 
van tehát tőle a tiszta, egyszerű igazságot elvárni a kér-
déses concordatumra nézve. Mindazáltal joggal kételked-
hetünk, hogy valaki, hacsak futólagosan olvasta is át mun-
ká já t , megtartóztathatná magát bizonyos gyanújától, hogy 
ne mondjam, a pártoskodásnak, legalább a gyengeségnek. 
Azonban jó lesz Ítéletünket felfüggeszteni, mig annak ele-
gendő alapot a tények és próbák szolgáltatandnak. 

Theiner megvallja, hogy müvének kiadására egyik 
indok volt Consalvi emlékiratainak váratlan kiadása. „Bi-
zonyára — mondja ő— bármily becsesek és nagy hordere-
jűek is azok, sok kivánni valót hagynak mégis hátra a tü-
zetesség- és pártnélküliségre nézve, pedig ezek oly szük-
séges kellékek azon fontos vallási kérdéseknek, melyek 
akkor Francziaországot zaklat ták, természete és alapja 
megfejtésére. Az igazságszolgáltatás egyik kötelmét kivánja 
teljesiteni az egyház ezen kitűnő fejedelme iránt, kinek eré-
nyei ép oly dicsők, mint diplomatikai tehetsége." 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A miskolczi Gordon-külvárosban a nm. egri érsek 

az általa épitett iskolába behelyezendő tanár javadalmazá-
sára 5000 fr tnyi alapitványt kegyeskedett tenni. 

— K u b i n s z k y Mihály kanonokot pápa őszentsége 
házi praelatusainak diszos sorába igtatta. 

— Az egyházi ügyek érdekében örömmel jegyezzük föl, 
hogy dr. S a m a s s a József egyetemi hit tanár a nm. cultus-
és közoktatásügyi ministeriumhoz osztálytanácsosnak lett 
legkegyelmesebben kinevezve. Jeles tehetségei, mély tudomá-
nya és hitbuzgó lelkülete egyaránt kezeskednek a szerencsés 
választásról. 

— A „Pester Journal" igen érdekes tárczaczikkröl 
gondoskodott a jövő évnegyedre, tudnillik valami S c h e i-
b e-től irt eredeti regényt közlend ily czim alatt : „Die Sün-
den der Pfaffen", welcher in ebenso spannender, wie wahr-
heitsgetreuer Weise das finstere Treiben einer leider noch 
immer mächtigen Körperschaft wiederspiegeln wird. Hirdetik 
Singer et Schnitzer. Lesz is benne Schnitzer elég ; nem csuda, 
szerzője és terjesztői „Beschnitten"-ek. A „Pfaffen" helyett 
egy más szót téve oda, egészen az ő lelkületüket fogja 
visszatükrözni. Bizony mindent szabad ellenünk tenni ; 
de nem is gyakorlunk egy keresztény erényt is annyira, 
mint a szelídséget és béketűrést. Isten jutalmazza meg 
jó sikerrel in gradu heroico tanusitott szörnyű erkölcsös-
ségünket. ! 

— A kath. irányú „Augsb. Postzeitung" a múltkor 
igen ajánlotta, hogy a kath. lapok kerüljék a sértegető, 
durvább kifakadásokat elleneik irányában ezeknek hagyván 
az ily fegyverek használatát. Most pedig ugyanazon lapban 
bizonyos rágalom ellen ezen aláirással „Mehrero katholische 
Geistiiche"a következő erélyes irályra akadunk : Um dein 
einigermassen vorzubeugen, sehen wir uns genőthigt, dem 

Schreiber dieses Artikels für einen „ g e m e i n e n S c h u r -
k e n " zu erklären in so lange er nicht die Namen derje-
nigen etc.* 

— Z a l k a János egyháztörténelmének lithographí-
rozott példányai kaphatók L a u f e r Ignácznál, Erzsébet 
tér 4-ik szám. 

— Az övéi közt, de átalában is r i tka munkásságu 
" K a r c s ú Arzén sz. ferenczrendü áldozártól megjelent: „A 
római pápák történelme sz. Pétertől korunkig" czimü mű-
nek I. kötete, mely I I I . Sixtus pápáig terjed. Az egész 
munka 7 kötetre fog terjedni ; előfizetés utján minden kötet 
1 frt . Jó kútfők használata, rendszeres összeállítás és tiszta 
nyelv kiválólag ajánÍják. 

— A „Morning Post" szerint a bajor követ panaszt 
emelt Antonellinél a „Corresp. de Rome" czimü lapnak egy 
czikke ellen, mely hevesen megtámadja Hohenlohet és taná-
csolja neki, hogy felhagyva a theologiai kérdésekkel, igye-
kezzék inkább Bajorországot azok ellen megóvni, kik egy-
szerre igen nagy étvágygyal esnek neki. Antonelli az illető 
czikk censorát megfeddette és hivatalától elmozdította 
volna. 

— V e s z e l y Károly igen korszerű és érdekes röp-
iratot bocsátott ki ezen czim alatt : „Komoly szó az iskolák 
ügyében", melyre nézve a következő tételeket fejtegeti : 
a) a közös iskolák ártanak magának a tanitói karnak ; 
b) mélyen sértik a község, a család és a gyermekek jogait ; 
c) ártalmára vannak az állam érdekeinek és d) távol attól, 
hogy a békét és egyetértést megalapítanák, az örökös czi-
vakodásnak termékeny forrásai. Ára 5 k r . 

— S a r t o r i kath. könyvkereskedő igen borsos kis 
i ra tkát küld szét Stolcz Albántól a szabadkőmivesek ellen. 
E titkos társulat követőit a következő osztályok szerint 
jellemzi : 1. die Einfältigen ; 2. Spekulanten ; 3. abgelöschte 
Christen ; 4. die Verteufelten. 25 példánynak az ára 30 kr, 
100-é 1 f r t . 

— A napokban hagyta el az egri sajtót F r a n k i 
Vilmos „Pázmány Péter és kora" czimü jeles müvének 2-ik 
kötete igen díszes kiállításban. 

— Az evangélikusoknak Stut tgar tban tartott gyülé-
sök keserű benyomást tett a katholikusokra, a mennyiben 
Gerok udvari szónoknak beszéde a legigazságtalanabb szín-
ben tüntette föl a katholicismust, egyedül a prot. egyháznak 
tulajdonítván minden világosságot, jogot, tudományt, mivelt-
séget stb., a kath. egyház ellen pedig a legnagyobb rágal-
makat szórta és róla ily kifejezéseket használt : Nacht, 
Zwielicht, Stickluft, Stallfütterung stb. Kra f t arról vádolta 
a kath. egyházat, hogy nem birja az egész Krisztust. Burk 
a modern pogányságot és a katholicismust egy vonalra 
állította. Egyik tag azt indítványozta, hogy az egyházi beszé-
dekben erélyesen és szakadatlanul kell küzdeni a katholicis-
mus ellen. — Valljon hol határozott ilyesmit valamely kath. 
gyűlés a protestantismus ellen és hol tett ily igazságtalan, 
nemtelen szemrehányásokat ? 

— A belgiumi kormány Hohenlohe irányában szintén 
kijelenté, hogy a conciliumra nézve azon magatartást fogja 
követni, melyet követett a mechelni és egyéb kath. gyüle-
kezetek iránt, mert egyedül csak ez áll öszhangzatban az 
alkotmány elveivel, mely különben is elegendő eszközt nyúj t 
az állam jogainak megóvására. 

— A püspökök már gyülekeznek Romába ; a Propa-
ganda majdnem minden apostoli mi^siotól kapott tudósítást 
az illető püspökök és apostoli helyettnökök elindulásáról. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Az általános egyháztörténelem leg-
újabb irodalma Francziaországban. —Vegyesházassági ügy. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az átalános egyháztörténetem leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

(Folytatás.) 

De daczára mindezen kitűnő tulajdonságainak, 
az átalános egyháztörténelem eszményképét még 
sem érte el. Az adatok bősége, komoly reális tudo-
mány és solid kritika nélkülözlietlen kellékei a jó 
történetírásnak, de egymaga még nem történet. A 
mai fogalmak szerint még szükséges művészet az 
alkotásban, s különösen az átalános egyháztörténe-
lemnek oly létszerves egészet kell képeznie, hol az 
egyes részletek kellő alárendeltségben összhaugza-
tosan egybeolvadnak, úgy, hogy az összes egyház 
múltja egységes létszerves egészben táruljon fel 
előttünk. 

Darras polémiái kitörései igen szépek, s ismé-
teljük, mély tudományossággal irvák, de a legtöbb 
mintegy helyén kivül áll, túlságosan terheli az elő-
adást, az elbeszélés folyamát minduntalan félbesza-
kítja, s ezáltal lehetetlenné teszi az események kifej-
lődése feletti helyes átnézetet. 

Jól megértsenek olvasóink. Legkevésbbé sem 
tartozunk azok közé, kik azt kívánják, hogy a tör-
ténelem ne legyen egyéb, mint az események chro-
nologiaszerü száraz elbeszélése. Legkevésbbé! Mi is 
azt kivánjuk, hogy a történetírásnak legyen veleje; 
hogy a történet legyen okadatolt, vagyis, hogy a 
tények hiteles forrásból meritve, a valódi és egész-
séges kritika görelyén átszűrve, úgy adassanak elő 
és annyira méltattassanak, amint megérdemlik ; s 
ezenfelül még inkább hisszük, hogy a történetíró 
kötelessége megitélni az eseményeket, megbélyegezni 
a gonoszságot, s kimutatni, hol lehet találni az igaz-
ságot, egyszóval kivonni a bebizonyított események-
ből mindazon üdvösséges tanúságot, melyeket azok 

magukban rejtenek. Ily modorban kell irva lenni az 
igazi történelemnek, de viszont nem szabad az elő-
adás szabad folyamát mintegy elfojtani a polémiái 
kitérések túlságos halmazába. 

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az egy-
háztörténelem terén nem kell megtámadni az ál-
bölcseket, s bogy a tévelyt nem kell üldözni. Sőt 
ellenkezőleg, mi is szerzővel meg vagyunk győződve, 
hogy „napjaink elkeseredett eszmeharczában, a fél-
revezetett tudományosság és a téves irányú rend-
szernek minden tagadásaira, melyek annál vesze-
delmesebbek, mert úgy lépnek fel mint az emberi 
tudás utolsó és döntő szavai, férfiasan meg kell fe-
lelni tudni;" — mi is azt hisszük, hogy „nem lehet 
szó nélkül hagyni azon ezernemü előitéletet, mely 
napjainkban mindenünnen visszhangzik, s mintegy 
az egész légkört meg látszik mérgezni akarni. Csak 
azt hisszük, hogy e szigoim kötelesség teljesítése 
inkább egyes értekezéseknek a napisajtóban és folyó-
iratokban, vagy különálló részletes egyháztörténelmi 
dolgozatoknak a teendője ; — s amennyiben átalános 
egyháztörténelmi műben ily polémiái kitérések fel-
vétele szükségesnek mutatkoznék is, inkább külön-
álló jegyzetekben, vagy az egyes kötetek végére 
csatolt kiilönmellékletekben teljesítendő az. 

Habár eszerint Darras munkája az ..átalános 
egyháztörténelmi mii teljes eszményképét nem éri is 
utói, — s habár ennek főkelléke az egységes össz-
hangzat hiányzik is belőle, de daczára ennek mint 
tudományos dolgozat nem dicsérhető és ajánlható 
eléggé. Egyes részletei a lehető legnagyobb lelki-
ismeretességgel és pontossággal vannak kidolgozva; 
iránya és szelleme a legjózanabb, mindenütt a szent 
szék iránti leghűbb és legtisztább hódolat vezérli. 
Ehhez járul meglepő irói jártassága, irálya csinos, 
tele melegséggel és élettel, egyszóval e mű valódi 
irói tehetséget, buzgóságot és tárgya iránti odaadó 
szeretetet árul el, s mint ilyen nemcsak megra-
gadja, de képes állandó érdekeltséggel is lekötni 
olvasóját. 
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IV. 
Az eddig ismertetett irók, mint láttuk, nagyobb 

terjedelmű, átalános egyháztörténelmi müvekkel fá-
radoztak ezen irodalmi ág restauratioján ; de ezen-
kivül az ujabb korban nagyon is érezhető volt a 
kisebb kézikönyvekbeni hiány, melyek részint isko-
lai használatul szolgálnának a theologiai semina-
riumokban, részint ismétlésül a befejezett tanfolyam 
után, de ezenkivül olvasmányul és nemcsak a papok, 
de a miveltebb világiak számára is, egyszóval min-
denki számára, ki egyháza múltja felett magának 
tiszta átnézetet akar szerezni, és kinek inkább a 
tudósok és szakférfiak számára irt nagyobb müvek 
olvasására és tanulmányozására se ideje se pénze. 

Ily kézikönyvek szerkesztése nem oly könnyű, 
mint el&ő perezre látszik Mert, hogy ily mű czélját 
teljesen elérje, szükséges, hogy rövidebb terjedelme 
daczára magában foglalja a történeti tények egész 
összegét, és pedig ezeket röviden oly egységes 
egészszé fűzve, melyben az események természet-
szerű fejlődésükben levezettetvén, egyszersmind vi-
lágosan feltüntesse mindazon tanulságot, melyet 
azok magukban rejtenek. Hogy világosabban szól-
junk, az ily kézikönyvnek röviden mintegy a dogma 
megtestesülését kell szemünk elé állitani, kimutat-
ván egyszersmind az események változandósága 
közepett is, annak örök változatlanságát. Továbbá 
ki kell mutatnia, miként hatnak az erkölcs örök 
alapelvei folyton fejlesztőleg a társadalmi életre, s 
számba véve a különböző idők szükségleteit és viszo-
nyait, miként eredményezik az egyházi fegyelem 
annyiféle változásait, a dolog lényegében mégis 
mindig következetesek maradván az egyház szerve-
zetének örök alapelveihez. Ezután még fellebb kell 
emelkednie s az egészben láttatnia kell, miként tel-
jesül a rohanó idő futó és egymásratoluló esemé-
nyeiben, melyek legtöbbször nem egyebek, mint az 
emberek egy bizonyos korlátoltkörü czél elérésére 
irányzott cselekedeteinek és vak szenvedélyeinek 
kifolyása, — mondom miként teljesül mindezekben 
egy örök terv müve, az i s t e n i g o n d v i s e l é s é , 
m e l y az e m b e r i s é g e t m i n d i g v é g c z é l j a 
f e l é v e z é r l i . S hogy e gondolat mintegy önma-
gától emelkedjék ki az ily történeti könyvből, nem 
elég a tisztán egyház történelmi tények elősorolása, 
hanem mindenütt fel kell mutatni a mozgató erőt, az 
eseményeknek éltet adó lelket, vagyis ki kell deri-
teni, hogy miként születik az isteni oktatás és az 
emberi elme munkásságának közreműködése mellett 
az igazi bölcsészet, — minden kor minő eszméket 

szül a sz. költészetben, irodalomban és művészetben, 
s különösen, hogy miként hatnak ezek egymásra 
vissza az élettel. 

Ebből, úgy hiszem, eléggé világos, hogy ily 
kézikönyvek szerkesztése nem könnyű dolog; sok 
oldalú ismeretet, nagy jártasságot s biztos gyakorlott 
áttekintést igényel az. S azért nem csuda, hogy az 
ilyszerü kisérletek közül, valamint egyéb nemzetek 
irodalmában, úgy a francziában is csak a legritkább 
sikerül. Igy például alig szükséges R e c e v e u r abbé 
kézikönyvéről, mely „Histoire de l'Eglise depuis son 
établissement jusqu'au pontificat de Grregoire XVI" 
czim alatt az 1840 — 47-ig jelent meg Párisban 8 
kis kötetben, hosszasabban emlékeznünk, mert ada-
tai nem levén a legbiztosabbak, tanelveiben sem le-
hetvén mindenütt megnyugodni, igy daczára szép 
irályának, máris tökéletes feledékenységbe ment. 

Sőt ily kézikönyvek még alaposabb és tanul-
tabb Íróknak is kevésbbé szoktak sikerülni. Példa 
erre a fennebb emiitett D a r r a s abbé, ki, mint lát-
tuk, annyi ismerettel bir az egyháztörténelem terén, 
mint csak a legkevesebbek, s emellett határozott 
történetirói tehetség, — mégis rövidebb egyháztör-
ténelme, mely „l'Histoire generale de l'Eglise" czim 
alatt 1853-ik jelent meg 4 kötetben Párisban, s az-
óta már 4 kiadást ért, sokkal kevésbbé sikerült mint 
-íennebb ismertetett nagyobb egyháztörténelmi müve. 
Nem levén begyakorolva a rövidebb, tömörebb ala-
kításhoz, müve tulajdonképen nem lett egyéb, mint 
száraz kivonata hosszabb egyháztörténelmi müvének, 
már pedig minden kivonat többé-kevésbbé élettelen, 
holt. Emellett megszokott szélesebb szólásmódját 
sem tudván megtagadni, az ő négy kötetében keve-
sebb történeti anyag van, mint máséban kettőben. 

Mind e kisérletek között legjobban sikerült az 
első, melyet B l a n c P. S. abbé még 1841 ben tervbe 
vett volt, s mely azóta folyton javitva és tökélete-
sítve, 4 ik egészen átdolgozott kiadásban a legújabb 
időben vagyis 1867-ben jelent meg Párisban Le-
coffrenál. 

Blanc abbé hosszú éveken keresztül az egyház-
történelem tanára volt a reimsi papnöveldében, ké-
sőbb perigueuxi kanonok, s végül átalános püspöki 
helynök a reimsi és montaubani egyesült megyék-
ben, több, névszerint a besançoni és reimsi tudós 
társaságok tagja. 

Ily rövidebb egyháztörténelmi kézikönyv szük-
ségét még tanár korában belátta, mert a halomnyi 
úgynevezett „abregé"-ek vagyis kivonatok között 
egyetlen egy se volt, melyet előadási kézikönyvül 



bizton használni lehetett volna. Azért őt e téren 
méltán úttörőnek lehet mondani, s pedig Blancra 
nézve nem oly mindennapi értelemben akarjuk e 
kifejezést venni, mint az irók jellemzésénél közönsé-
gesen használtatni szokott, mert ő kezdeményező 
létére e nagyon is töretlen uton kitűzött feladatának 
oly mérvben felelt meg, hogy még saját müve (ter-
mészetesen az azóta történt javításokkal) mai napig 
is a leghaszonvehetőbb, emellett egyéb hasonló dol-
gozatokhoz valódi mintául szolgál. 

Első alakjában ez egyháztörténelmi kézikönyv 
három kötetből állott, melyek elseje csak mintegy 
bevezetést képezvén, az egyháztörténészet alapisme-
reteit és módszerét adja elő. Igy mindenekelőtt igye-
kezvén megkedveltetni tárgyát, az egyháztörténelem 
szükségéről és hasznáról értekezik, e kérdésbe bele 
vonván az egyháztörténelemnek mint tudománynak 
állását és viszonyát a többi theologiai és profán tu-
dományokhoz; — ezután a történeti bizonyosság 
fontos kérdését tárgyalja, s pedig igen higgadtan 
kijelelve a határt a gunyolodó kétkedők, a mindent 
megvető sceptikusok és egynémely álmysticismus-
sal telt iskolák között ; ezután igazi szakavatott-
sággal összeállitja a valódi történelmi kritika szabá-
lyait, s végül az egyháztörténelem forrásairól, s az 
egyházi földiratról, mint az egyháztörténelem szük-
séges kiegészítő részéről értekezik. Ezen első kötet 
először 1841-ben jelent meg Párisban. 

(Vége köv.) 

Vegyes házassági ügy. 

(Vége.) 

Sed oggerebat Rssmus Vicarius, cum adusque omnis 
certitudo morális aderat, quod per reversales postulatis 
ecclesiae satisfiet, nunc vel possibilitatem satis iis faciendo 
abesse. Ego omni cum modestia, et bona venia ejus et negavi 
tune, et nego nunc. Ubi radicabatur omnis illa certitudo 
morális ? Nonne in solido solum catbolico charactere eorum, 
qui reversales dabant ? Adversus nauci homines quibus 
vilissima rerum honestas et obstrictae fidei sanetitas est, 
nullum usquam in potestate civili hoc ex obtutu praesidium 
nobis erat — ipse illud in N. nequiquam imploravi. Quibus 
autem decretum serio, statque firma animo sententia, proles 
suas catbolice educandi, iam invenient, ut se voti damnent, 
modum. Invenisset haud ambigo, V. Comitis N. gener; 
inveniet abs dubio et Septemvir pestaaus. Famigerato liber-
tatis conscientiarum aevo, quod integrum cuique facit, 
quamlibet cuiuscumque religionis scholam frequentare, ut 
alumni pro religione pestem insugant animae, aeterno pro-
bro foret mordicus prohibere, ne illi domi saltim, pro ardenti 
voto unius parentis non refragante altero, salutaria religio-
nis imbibant. Quomodo enim secus sua constabit veritas 

grandisonae saeculi phrasi : „szabad egyház, a szabad állam-
ban?" certe hoc duntaxat sensu: prout liberum mihi est et 
integrum quameumque non prohibitarum in patria religi-
onum sequi, ita liberum aeque et integrum est, in quacum-
que earum proles meas etiam educare. Quodsi alterutrum 
impedisti, iam : ecclesiam, religionem, couscientiam strangu-
lasti, injecto compede maneipium, — atque ex grandi phrasi 
non grandem veritatem, sed grande mendacium fecisti. 
Haec regula viget non in libera, sed maxime decetero de-
spotica Turcia : nam et illi saneta ea libertás est, de qua 
Lactantius a i t : „nil tam liberum, quam religio." Eccur 
obsepiamus ipsi nos pugilibus fidei campum pugnae sanetis-
simae pro Deo, pro fide, pro conscientia pugnandae ? Eccur 
substrahamus spectaculum pulcherrimum oculis Dei, homi-
num, angelorum ? Et praeliaturi hunc ad modum praelia 
Dei non deerunt, atque praeliando gloriae erunt Deo, tri-
umpho ecclesiae, decori sibi. Nam fac, fortiori humanitus 
armato succumbatú, agedum catholice omnes proles sustollere 
impediti coram mundo non triumphent : triumphabunt iam, 
ut omnes legitime certantes coram Deo. Salvabunt suasmet 
et nostras animas. Depellent gravissimum responsionis coram 
tremenda unice maiestate onus cum nostris capitibus, tum 
suis. Et illi quidem hac de parte in tutum se afferent ; sed 
eheu nos ! Ego vero tremo, ne nos damnet pugnare eos pro-
hibasse, cum eos salvabit pugnare pro virili parte voluisse. 
Ut quid objicere discrimini animas, et vel unam animam, 
si eam salvare datur ? Datur autem per reversales, firmam-
que et energicam, vere catholicam voluntatem eorum, qui 
eas ultro offerunt, et ut acceptemu3, impensissime, inter la-
crimas, genibus nostris accidentes quiritando orant. Utquid 
projicere in discrimen nostrammet ipsorum bonam apud 
fideles Christi existiinationem ? qui nunc novitate rei perplexi 
primum nos adstupent, dein ut proditores fidei et animarum 
effuso in convitia et cavillas ore nos lancinant. — Legem 
condunt homines iniquam legi Doi, Tu homo Dei, ut Sacer-
dos Altissimi doles, gemis, angeris, indignaris. Sed quo 
quaeso exitu? Eo, ut édita per te norma postea agendorum 
robur praecidas legi Dei, et efficaciam iugem atque inelucta-
bilem vindices legi mundi. Hoc est recte, quod avet, quo 
ovat mundus, sed tristatur ob te, de te, de [causa et Eccle-
sia sua Deus. Est iam édita norma, aeternum saneta, aeter-
num inviolanda per Apostolos : „oportet obedire Deo magis, 
quam hominibus." Hanc servare pensum et gloria est nostra 
et maxima solidissimaque gloriae huius portio ; patiunda 
ob servatam hanc normám pro nomine Jesu, si necessum 
fuerit, etiam contumelia. Hac fruuntur gloria Pius, hac 
badenses, belgici, bavarici, austriaci Episcopi. Nobis nihil 
continget, nisi gloriae huius invidia? Et quam non sit con-
gruons haec erga legem profanam deferentia, quam excedat 
modum, vel inde luculentum fit, quod ipsa non postulet eam 
pro se lex profana. Non enim prohibet illa reversales tibi ; 
at tu proscribis penitus eas, ut prorsus gratificeris ei. Non 
prohibet, sed irritas solum pronunciat. Sine, pronunciet ; 
verum cave sis tu remorari sanctum fidelium zelum, quin 
vicem pro vice reddant, imo plus, quam vicem, scilicet non 
ut irritum pronunciamentum profanae legis, sed — faciant. 
Cave provoeos contumacia contumaciam ; contumacia nempe 
tua benedictionem et absolutionem non impertiendi innoxiis 
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contumaciam illorum exparte, benedictionem una cum abso-
lutione tuam aeternum respuendi. Cave compellas templum 
protestanticum exhorrentes intrare semel, ne templo tuo 
valedicturi, ex post perpotim intrent. In hoc uno sancte ad-
versabere evangelio : ne compellas intrare. Ut studemus, ut 
angimur, ne scholam alumni nostri protestantium adeant ! 
Ut templum adeant, adigemus ? Nae precor ille rigorismus, 
et intempestivus purismus est, quo tumultuanter detonamus : 
„quare convolant ad nuptias rnixtas per Ecclesiam semper 
reprobatas ?" Filii Dei filias hominum non hodie cooptant 
amare. Amabant, amant, amabunt. Non fallebat hoc Papam 
praeclarum 16-um Grregorium, et unum possibilem leniundo 
inevitabili malo inivit modum reversalium. Perviderat et 
Ille, haud una vice "fore, ut reversales illi ipsi, qui expedive-
rint, effectu vacuent ; at reversales nihilominus sanxerat, spe 
certa laetatus, utplurimum tarnen eas effectu coronandas. 
E t nos unicum modum, qui superest, demulcendi angores 
conscientiae et nostrae et sponsorum limpide catholicorum 
utut acatholicas ducentium — unicum modum lucrandi pro 
ecclesia salutipara nascituram haud unam sobolem abiici-
emus ? Ea natura nimiorum et ultra modum intentorum est, 
ut cupito potissime adversum effectum gignant. Extrema 
vicina semper sunt : Quot animas vulneravat telegramma 
illud meum ! Nam ipsum rigorem meum, non nativum mihi 
sed per obedientiam ab extus accitum vexam et indifferen-
tismum in fideles meos et meammet fidem interpretantes, 
abiecta omni sui cura, ut propalam dictitant, factae ipsae 
indifferentes sunt : et purismus ille ostentatus et affectatus 
tabeque labeque infecerat multos. 

Adversus illud Rssimi Vicaríi, normam benedictionem 
mixtarum nuptiarum in futurum prorsus inhibentem una-
nimi omnium Episcoporum patriae sententia niti, animad-
vertendum humiliter habeo, in A. Dioecesi Agriensi, et 
Dioecesi Jaurinensi (de his certo mihi constat) ab opposito 
rem se habere ; ceu in quibus norma praescripta obtinet, 
mixta connubia penes reversales exinceps quoque benedi-
cendi, et supra attactum quoque Septemvirale mixt, matri-
monium esse directo iussu Cels. Pr . Primatis benedictione 
solennefactum. — Ita nuptiis disp. cultus, ubi partes de 
principiis catholicis, quantum in ipsis est caverint, ipse su-
prernus regni antistes integerrimae profecto catholicitatis, 
integrum esse negat negari benedictionem. 

His ductus rationum momentis, in certissimum Eccle-
siae bonum, in indubium animarum emolumentum, ad com-
ponendos, qui iam ex non impertita benedictione ingentes tur-
gescunt animarum motus, ad sistendos amarissimos questus 
et lamenta fidelium ; denique ut nos quoque, Curatus Clerus, 
in quos solos populi, quid actum novae rei sit, aut ignari, 
aut insuperhabentis, atrociter bachans criminatio et cavil-
latio late personat, adversus insultus tecti simus, quam 
enixissime possum petere peto, pristinum reversalium usum 
postliminio gratiose restitui.*) N.parochus. 

*) Si quod opinioni meae inesset pondus, fateri nnllus ambigerem, 
agendi rationem pl. t. D. Parochi rationosque ab eo adductas bac in causa 
mihi quoque probari. Legi ecolesiasticae adamussim satisfit per reversales 
(vellem, etiam per fidelem adpromissionem) sire sponte illae offerantur, 
sive salutaribus Curatoris verbis perculsi eas praestent mixtae religionis 
sponsi, conditione per Ecclesiam sie adimpleta benedictionem nuptialem 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . A Szent-László-Társulat, mely sz ercteten ala-

pulva egyedül jótékonyság gyakorlatára alakult az elébe 
kitűzött czél szerint, vándorgyűlések által is igyekszik 
izmosodni, tágasb tért elfoglalni. Az ez évi nagygyűlés a 
bold, püspöknek az u j főpásztor által megújított meghívása 
folytán Pécsett tartatott , melynek röviden vázolt főbb moz-
zanatai a következők vol tak: Folyó hó 14-énaz ünnepélyes 
szent mise után D o b s z a y Antal prépost és belvárosi ple-
banus jeles beszédben fejtegette a társulat nemes feladatát. 
A gyűlés a megyeház nagy teremében tartatott , melyen 
mind a tagok mind a résztvevők örvendetes számmal voltak 
jelen. A megnyitó beszéd az elnöklő váczi püspök ő mlga 
által a társulat jelenlegi állapotáról, minden tekintetbeni 
gyarapodásáról, a nagy kath. gyűlés megalakulhatása iránti 
reményről mondva megnyugtató tudomásul, sokakra nézve 
pedig a társulat iránti részvétre buzdításul szolgált; a he-
lyeslés kifejezésével többször félbeszakított előadás után a 
szentatyához és a herczegprimáshoz hódolati távirat intéz-
tetett ; ezenkivül pápa ő szentségének a társulat föladatával 
öszhangzólag 2000 forintnyi sz3retetadomány határoztatott 
küldetni. A titkári jelentés kimerítő vázlatát nyúj tot ta a 
társulat működésének az utolsó nagygyűlés ó t a ; áldásairól 
elég világosan szólnak a számok, melyekben a társulatnak 
9 évi fönállása óta^ gyakorolt jótékonysága foglaltatik, név-
szerint a csángó magyarok egyházi és iskolai szükségeire a 
társulat eddig 32,201 fr t 31 k r t ; hazai, egyházi és iskolai 
czélokra 21,652 fr t 16 k r t ; a világegyház szükségeinek 
fedezésére 25,160 fr t 15 kr t , összesen 69,013 frt 61 kr t 
adományozott. A nyújtott segély édes tudata által örömben 
ringatott kedélyekre kétszeresen kellemes hatást gyakorol t 
m. P a u e r János cz. püspök előadása a társulat czéljairól, me-
lyek valósítására pénz levén szükséges jól esett hallani a pénz-
tárnoki kimutatásból, hogy a társulat vagyona 19,350 fr t 
48 kr., és 8807 f r t 75 kr . áll rendelkezésére az egyletnek. 
Ezen szép összeget azonnal 178 fr t 58 krral és 1 aranynyal 
növelte S z ő l l ő s y János kalocsai hitszónok, ki az általa 
kiadott „Hitszónoklati kalászok" czimü munka eladásából 
tiszta haszonkép fönmaradt ezen összeget nagylelküleg a 
társulat oltárára az özvegy filléreként tette le. A fölolvasás 
fonalát B a á n József pécsi kanonok vette föl, és a rationa-
lismus támadásainak kóczfonadékához fönkelt eszméknek 
fűzte csipkehálózatát kirívó ellentétül a rationalismus és 
kereszténység közt. Az elnöklő püspök annak szükségét 
fejtegetvén, hogy a csángók közé egyelőre magyar áldozá-

prohibere poterit nemo. Si matrimonio iungendl favore per legem civilem 
sibi oblato uti maluerint, cogere in adversum parocho datum non e s t ; 
passivam parochi assistentiam postulare aut prot. oratorium petere illis 
licet ; legi civili id solum esset contrarium, si unum aut alterum impedi-
retur, aut potius impediri tentaretur. Vis reversalium in foro Ecclesiae 
et conscientiae manebit et permanebit semper, proin et illis juneta bene-
dicendi facultas. Potestas civilis tunc tantum se ingereret causae reversa-
lium, si ear lindem vigor coram foro civili urgeretur, quod in vanum reci-
deret utique. Pignus fidei sola sponsorum honestas et conscientia est, qua 
vigente non dimittantur, nisi sacerdos benedlxerit illis. Kem, ut videtur, 
claram reddere turbulentam vere eautum esto. Red. 
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rok küldessenek, a jövőre nézve pedig a csángók földjén 
praeparandia és papnövelde áliittassék, mihez tetemes összeg 
szükségeltetnék, B o g c h a Ferencz veszprémi kanonok e 
czélra 300 fr tot ajánlot t föl. T a k á c s Ignácz esperes és 
miháli plebanus hivei részéről 100 fr tot adott át. A kathol . 
nagygyűlés életbeléptetésére vonatkozó tervezet külön bi-
zot tmányra ruházta tván az első gyűlés befejeztetett. A 
másnapi gyűlés a herczegprimás válaszának és megküldöt t 
á ldásának örvendetes bejelentésével vette kezdetét, a szó-
nokok sorát pedig L e c h n e r János hi t tanár nyi tot ta meg 
a keresztény szeretet hatásáról nagy hatásnak örvendett 
előadással. F 1 u c k Ede hétszemélynök és H o p f János ka-
nonok lemondása az alelnökségről sajnos tudomásul vétet-
vén helyibök I p o l y i Arnold kanonok és M a y e r Károly 
birtokos u r a k lőnek közlelkesedés közt megválasztva. E g y 
a társulat ügyeért lelkesülő férfiúnak különféle kiadványai-
ból a kath . nagygyűlés kezdeményezési költségeire, részint 
pedig az egylet czéljaira átengedett 300 példány közül 
azonnal 80 f r t ér tékig kelt el ; az adakozó az alapitó tagok 
közé soroztatott ; F luck Ede pedig a társulatnak 100 frtot 
a jándékozott . A gyűlés jövő összejövetelének helyéül Peste t 
tűzvén ki , a szives fogadtatás- s tapasztalt előzékenységérti 
hálatolmácslással és az elnöklő püspök áldásával végződött . 
A gyűlés szellemi részében nagy tevékenységet fej tet t k i 
K u b i n s z k y Mihály kanonok ur . A jelenvoltak mindnyá-
j a n magasztalólag nyi la tkoznak a nagygyűlés alatt tapasz-
talt szivélyesség- és előzékenységről, melynek eszménye a 
mélt. pécsi püspök u rnák rendkivüli kegyességében nyilat-
kozott, kinek általában kivivott népszerűségéről C3ak egy 
hang uralkodik a tapasztal tak után. Ez u j bizonyiték azon 
meggyőződésünk szilárdulására, hogy ő mlga Pécsnek nagy 
nevű püspöke lesz ! 

T U R I N . (Vége.) Emberbarát i törekvéseinek megfele-
lőleg mindig azon volt az egyház, hogy a zálogházakat 
közvetlen ellenőrködése alatt megtartsa, nehogy azok vala-
mikor az uzsoráskodás eszközeivé válhassanak. Igy a tri-
denti sz. zsinat után csakis a püspököknek adatot t azon 
jog az újonnan keletkezendő zálogházakat jóváhagyni és sza-
bályzatai t megvizsgálni és megerősíteni, k iknek mindenben 
a laterani zsinatnak határozmányaihoz és az illető alapitók-
n a k rendeleteihez kelle alkalmazkodniok. Ehhez képest 
tör tént , hogy midőn a világiak által megalapított milanói 
zálogház felett a világi hatóság követelte magának a legfőbb 
ellenörködési jogot, az érsek ebbeli jogáról lemondani nem 
akarván , végre annak birtokában mégis maradt . 

Az egyháznak felülvizsgálati joga egyébiránt semmi-
ben sem gátolá az intézeteknek szabad mozgását és tevé-
kenységét, sőt ellenkezőleg, az egyházi ellenőrködés alatt álló 
intézeteknek szabályzatai sokkal szabadabbelvüek, mint 
azokéi, melyeket az állam alapított volt meg, mert az egy-
házi kormány itt is, mint mindenütt gyengédebb volt és el-
nézőbb, mint az állami s több tér t nyitott az egyéni kezde-
ményezés és önelhatározás előtt mint amaz. 

A paviai zálogház, melynek alapszabályait a boldog 
feltrei Bernard készítette volt, azt határozta, hogy az in-
tézet egy vegyes bizottság által kormányoztassék, mely a 
püspökből, a benczések apát ja , a sz. ferenczrendüek guar-

d ián ja s nyolcz, sors u t ján a városbeli tudósok, jegyzők, 
birák és kereskedők közül választott világi tagból állott. A 
sorsnál bizony nincs democraticusabb választási mód és oly 
intézet, mely vezérlő tag ja i t ilymódon választja, biztos lehet 
arról, hogy belszerkezete mindig ép, virágzása mindig ör-
vendetes lesz, mint azt a paviai zálogházon is lá t juk, mely-
nek vagyona egyidőben 180,000 livret tett, mely összegnek 
harmada minden kamat nélkül a szegények közt el volt 
helyezve. 

A bolognai intézet még virágzóbb volt. Hat hivatalból 
állott, melyek egyikének a sz. Katalin védnöksége alat t 
állónak azon rendeltetése volt, hogy a selyemszövők szá-
mára gondoskodjék segélyről, mig a sz. Antal védnöksége 
alat t álló a takácsokról gondoskodott. Ezen hivatalok segít-
ségével lehetővé tétetett a kézműveseknek, rosz időkben 
m u n k á j u k a t folytathatni , anélkül, hogy készletük olcsó 
ároni előadása által ká r t szenvedjenek, mert a zálogházi 
kölcsönnel folytathatván a munkát , sőt még u j bevásárlá-
sokat is tehetvén, halaszthat ták a készletnek eladását. — 
Ezen intézetnek igazgató tanácsa 12 tagból állott, k ik a 
városnak legolökelőbb családaiból választa t tak ; ké t rokon 
vagy akárcsak hasonnevű egyént tanácsosnak megválasz-
tani nem volt szabad, senki a tanácstagok, ezeknek rokonai 
és üzlettársai közül az intézetnek nem tartozhatott , s ezen 
utóbbi szabály a hivatalnokokra is kiterjedt. Az igazgató-
tanács ké tha rmadny i szótöbbséggel megválasztott elnök 
által vezettetett, kinek hivatala 3 esztendeig tar to t t , mely 
időnek lefolyta u tán újonnan meg volt választható. 

A mi zálogházakban, melyek az állam felügyelete 
alat t ál lanak, az igazgatói hatalom a fejedelemtől szárma-
zik. Ha ellenben az olaszországi zálogházak alapszabályait 
á t t ek in t jük , melyek az egyház engedelmével a lapí t ta t tak 
meg s annak felügyelete alatt á l lanak, azt lá t juk , hogy az 
igazgatói hatalom mindenütt egy közválasztáson alapuló 
testülettel van, s hogy a városi lakosság maga az, mely az 
intézetek üzletét választottai által elintézi és vezérli. Ezen 
választott bizalmi férfiak ingyen működnek ; az igazgató 
és a pénztárnok, kiket maguk közül választanak, húzhat-
nak ugyan némi tiszteletdijt, de egyszersmind kötelesek is 
egy meghatározott összeget letenni biztositékul és a kiadá-
sok- és bevételekről rendesen számot adni. Működésük há-
rom esztendeig ta r t s az egyházi hatóság mindig azon volt, 
hogy több izben meg ne választassanak, nehogy huzamosb 
hivatalbanmaradásuk által a netáni hűtlenségek felfedezése 
lchetlenné váljék, melyek egyébiránt adandó alkalommal 
legszigoruabban fenyíttettek meg. 

Hogy azonban visszaélések mind ennek daczára is 
néha előfordultak, az — úgyszólván, — magától értetődik. 
Gyak ran maguk a hivatalnokok liűtelenek levén, elsik-
kaszták a letett zálogokat, s máshol elzálogosítván azokat, 
az ekként szerzett pénzt maguk közt feloszták. Néha hamis 
becsülések is történtek, vagy a vevők az árverések alkal-
mával összebeszélvén, meggátolák az eladandó t á rgyak illő 
ároni eladását, vagy azáltal, hogy egymást nem verték fel, 
vagy, hogy a netán jelentkező idegeneket elriaszták, mint 
ez mindig és mindenütt történt. 

Ha jelenkori zálogházi szabályainkat tekint jük, azt 
lá t juk, hogy az ily eshetőségek ellen alkalmaztatni szokott 
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óvrendszabályok Rómában már kétszáz esztendővel ezelőtt 
használatban voltak, mint ezt a zálogházak felügyeletével 
megbízott Aldobrandini bibornoknak egyik 1605 ben ki-
adott rendelete bebizonyítja. 

Ezen rendelet ugyanis többi közt a következőket tar-
talmazza : „Senki se merje bármily módon azokat, kik a 
nyilvános árveréseken megjelennek, bántalmakkal illetni, 
csúfolni, megvetőleg lenézni, fenyegetni vagy megtámad-
ni ; hasonlólag ne merészeljen senki az árverés helyén zajt 
ütni vagy megrúgni, verekedéseket előidézni, goi'ombasá-
gokat vagy gúnybeszédeket és illetlenségeket mondani, 
vagy kiabálni ; hasonlólag megtiltjuk az árveréseken jelen-
levő hivatalnokainkat szóval vagy tettel bántalmazni ; meg-
t i l t juk a káromkodást, ne merje senki Istent, Krisztust, a 
bold. Szüzet vagy a szenteket szidni és gyalázni ; s kije-
lentjük, hogy ki ezen rendelet ellen cselekszik, kizárat ik az 
árverésbeni részvételtől, legott a helyszínen kap három 
ütleget egy kötéllel, s ezenkívül fentartjuk magunknak, 
hogy tetszésünk szerint még más büntetésekre is, mint pél-
dául ostorozásra, gályarabságra, vagy legalább is pénzbir-
ságra elitéljük őt." 

Volt-e foganatja a római törvénynek ? Nem tudjuk ; 
de hogy a jelenleg nálunk divóknak nincsen, azt tudjuk ; 
nem lenne talán felesleges Aldobrandini bibornoknak rend-
szabályait most is alkalmazni, talán nagyobb rend lenne a 
nyilvános árverések alkalmával. 

Azon gondos elővigyázat, melyet az egyház az egyes 
zálogházak megalapításakor tanúsított, nem lankadt meg 
későbben sem, a miért is az egyházi felügyelet alatt álló zá-
logházak mindig virágoztak. Érdekes e tekintetben a zsinati 
congregationak egyik legújabb ez ügybeni határozatát 
ismerni, mely egy olaszhoni 1506-ban megalapított zálog-
házra vonatkozik. Ezen századnak első felében az intézet-
nek kezelői bizonyos átalakításokat tervezvén, a megvál-
tozott alapszabályokat a szentszékhez terjeszték föl, jóvá-
hagyás végett, azt kérvén, engedtessék meg nekik olyféle 
segédhivataloknak felállítása, mely azon napokon és azon 
időben ne működjenek, midőn a rendes zálogházi működés 
szünetel, főképen ünnepnapokon ; az ekként felmerülő na-
gyobb költségek a kamatlábnak 6 száztólira való föleme-
lése által pótoltassanak ; mely magasabb kamatláb azonban 
csak 20 tallérnál nagyobb összegeknél használtassák ; s 
ezenkívül még meg legyen nekik engedve a megkezdett hó-
napot egésznek számítani be; végül a ki nem váltott tár-
gyak eladása után fönmaradó fölösleg csak három eszten-
deig tartassék fön a tulajdonos számára, ezen időszak lefolyta 
után pedig az intézeté legyen. 

Ezekre a zsinati congregatio 1838-i aprilhó 23-áról 
kelt rendeletébeu akként felelt, miszerint véleménye szerint 
épen nem szükséges, hogy a zálogházak ünnepnapokon is 
működjenek, sőt, még a könyörületesség és közszükség 
ürügye alatt sem látszik megengedhetőnek, hogy ilyféle 
szolgai munka ünnepnapon végeztessék. — A hatos kamat-
láb túlságosnak mondatik, a megkezdett hónap csak 20 
tallérnál nagyobb összegeknél számítható be egésznek és a 
mi a fölösleg elévülését illeti, az nem látszik szükségesnek 
a közjognak idevágó szabályaitól eltérni, mely ily esetben 
30—40 évnyi időtartamot szab. 

A nagy forradalom után, az olasz kormány kereske-
delmi intézeteknek tekinté a zálogházakat, s ehhez képest 
nagyobb kamatlábot is engedett meg nekik ; de VII . Pius 
mihelyt szabadságát visszanyerte, megsemmisité az idevo-
natkozó rendeleteket, egészen az egyháznak bölcs szándéka 
szerint, mely a zálogházakban nem pénzbeli nyerészkedés-
sel foglalkozó, hanem oly intézeteket látott, melyeknek ren-
deltetése a szegényeken segíteni. 

Ezen szorosan vett zálogházakon kivül az egyház 
Olaszhonban, főképen a vidéken, más nemét is alapitá a 
kölcsönző intézeteknek, t. i. gabona-kölcsönző intézeteket, 
melyekben a földművelő nép gabonát kaphatott kölcsön, 
vagy vetésre, vagy azért, hogy az aratás idejéig legyen mi-
ből élnie. A kölcsönvevő csak kevéssel többet ad vissza, 
mint a mennyit kapott , csak azért, hogy az intézetnek 
forgalmi költségei fedeztessenek, mert a zálogházi szabá-
lyok ezen intézetékre alkalmaztatnak, s az egyház itt sem 
akarja , hogy a nép javára, életbe hívott intézményei, más, 
ettől eltérő czélokra törjenek, például a pénzszerzésre, vagy 
a vállalkozók meggazdagitására. 

íme a gabona-kölcsönző intézetek alapszabályainak 
rövid kivonata : 

Az ügykezelők minden esztendőben titkos szavazás 
utján választatnak meg, vagy az egész község vagy a jám-
bor testvérület által, a választás érvényére szükséges a 
helybeli püspöknek megerősítése; ezenkívül kötelesek a 
megválasztottak biztosítékot letenni és működésről rendesen 
és kimeritőleg számot adni. 

A gabona a körülményekhez képest egyszer vagy 
többször is osztatik szét minden estendőben ; a kölcsönvevő 
egy meghatározott nagyságú biztositékot vagy zálogot 
köteles letenni, mely a kölcsönvett gabonát egy harmad-
részszel múlja felül; ily biztosítékul a már bevetett föld is 
tekintetik, ha a leendő aratás a tulajdonosnak szabad ren-
delkezésére ál l ; eladnia a mit kapott, vagy más czélokra 
fordítania mint saját életének föntartására a kölcsönvevő-
nek nem szabad, miért is mindegyik a kölcsönvétel alkal-
mával az intézeti szabályok egy nyomtatott példányát kapja 
miheztartás végett. 

A kölcsönvevőtől semmiféle kamat nem követeltetik ; 
ha többet ad vissza, mint a mennyit kapott, akkor ez az 
intézet czéljaira fölajánlott alamizsnának tekintetik, s mint 
ilyen, külön könyvbe íratván, külön kezeltetik. A kölcsön-
nek visszatérítése augustu3 havában történik, a visszaho-
zott gabonának jónak kell lennie. Ha valaki ezen köteles 
visszatéritését a kapott kölcsönnek elmulasztaná, záloga 
elárvereztetik, az ekként bejövő pénzen a nála kintlévő 
gabona mennyiségének magfelelő u j készlet vétetik, a ne-
táni többlet neki, minden lehúzás nélkül kiadatván. 

Intézeti tisztujitáskor a meglevő készletről hiteles 
jegyzőkönyv vétetik föl, mely az újonnan megválasztott 
hivatalnokok számadásainak alapul szolgál. Aratáskor egy 
vagy több kiküldetik, hogy az alaptőke öregbítésére ön-
kénytes adományokat gyűjtsenek. 

Ezen alapszabályok esetről esetre csak a helyi püspök-
nek engedelmével változtathatók meg. 

íme ez az egyház-alapitotta ilyszerü intézeteknek 
czélja és működési módja: akönyör-adomány, az alamizsnar 



mint az alaptőkének kutforrásai, a tiszteknek ingyen mű-
ködése, és az egész községnek erre való befolyása, ez a mű-
ködési mód; a keresztény szeretetnek tettleges gyakorlása, és 
a szegényeknek hathatós és olcsó segélyezése, ez a czél ; 
mindezekre őrködvén az egyház, mint mindnyájunknak édes, 
gondos anyja. 

IRODALOM. 
„Négociation de Consalvi a Paris pour le Concordat." 

D'après M. Aug. Theiner. 

(Folytatás.) 

Mindamellett azonban, hogy Consalvi emlékiratai 
Theiner szerint is, becsesek és nagy horderejűek, alig érde-
melnek többet mint középszerű bizalmat ismét Theiner 
szavai után. Ha ö ezen emlékiratokról ily categorice nyilat-
kozik, kétségkivül igen erős, fontos okainak kell lenni, de 
ezeket meg kellett volna velünk ismertetni. Senki sem ké-
pesebb, mint ő, biztos forrásból megtudni, mily benső ér-
tékkel birnak Consalvi emlékiratai, sőt senkinek sem fek-
szik jobban érdekében a tudós közönséget ezen tárgyra 
nézve biztosan tájékozni mint neki, minthogy müvét azért 
tette közzé, hogy azon emlékiratokat több pontban kiiga-
zitsa és dementirozza. Mi az pedig, a mi ellen irányulnak 
Theiner gáncsai ezen emlékiratokat tekintve? Ezt nem 
könnyű eltalálni, ha Theiner szavaihoz ragaszkodunk. 
Authenticitásuk ellen nem ! mert az előszóban nyiltan ez 
mondatik : „Igen sajnálandó, hogy ezen emlékiratok az el-
keseredés és tagadhatlan izgatottság nyomása alatt szer-
kesztettek, és hogy azoknak kitűnő szerzője a sok egyéb 
foglalkozás által, mely hátralévő életét igénybe vette, aka-
dályozva volt átnézni vagy kijavitani ezen dolgozatát, vagy 
mi még jobb lett volna, azt egészen átdolgozni." Ezen vilá-
gos szavak után teljes jogunk van következtetni, hogy 
Theiner meg van győződve, miszerint ezen emlékiratok, 
legyenek különben bár minők, csakugyan Consalvitól szár-
maznak ; de ez mégsem gátolja Theinert, hogy később 
müvének folyamában apocryphnak no mondja azokat. 

Az ekő kötet 232-ik lapján csakugyan mint ilyenekről 
szól rólok e kifejezéssel élvén :az ú g y n e v e z e t t Consalvi-
emlékiratok. A következő lapon ezen emléklapok szerzőjé-
ről ugy beszél, mintha az más volna és nem Consalvi. „Nem 
sajnálhatjuk eléggé, mondja, ily jegyzékek elvesztét, melyek 
igen fölvilágosíthatták volna Consalvi emlékiratai szerzőjé-
nek hűtlenségét." Talán ezen emlékiratok integritásának 
hiányossága az, mi Theinerben bizalmatlanságot támaszt 
azok i rányában? Semmikép; hisz ő azokat előszavában 
becseseknek és nagy horderejüeknek mondja anélkül, hogy 
legkisebb kétséget is fejezne ki integritásukra nézve. Es 
mégis a 234-ik lapon fölemlíti, hogy a concordatumnak 
meghamisított példánya csusztattatott oda az alájegvzés 
pillanatában, és ekkép szól : Mikép volna lehetséges, hogy 
Consalvi maga beszélné el ezen komédiát emlékirataiban ? ! 
Ebből világos, hogy Theiner csakugyan azon véleményben 
van, mintha ezen jelenet leírását más kéz gyártotta és csúsz-
tat ta volna be az emlékiratokba, és igy azok csakugyan meg 
vannak hamisítva ; de kiderül egyszersmind az ellenmondás 

is, mely az emlékiratokra vonatkozó Ítélet közt van az elő-
szóban és magában a munka tartalmában. Ily feltünőség 
után valljon nincs-e jogunk követelni tőle, hogy tisztábban 
fejezze ki azon bizalmat és hitelt, melyet ezen történelmi 
emlék érdemel, minekelőtte a concordatumra nézve annak 
minden számbavehetőségét tagadná. Theiner vagy elismeri 
vagy nem Consalvi emlékiratainak eredetiséget és hitelessé-
gét. Egyik vagy másik esetben mikép hangzik össze önma-
gával ? Ha pedig sem egyiket sem másikat el nem ismeri, 
akkor hozza elő okait, és az ügy el lesz döntve. Houssonvil-
leről, ki a concordatum ügyében leginkább ezen emlékira-
tokra támaszkodik, be fogna bizonyulni, hogy hiányzott 
nála kellő belátás és itészet, oly tekintélyre támaszkodván, 
melynek, legalább történelmi szempontból semmi érvénye 
sincs. De ha ő hiszi, hogy ezen emlékirat Consalvitól szár-
mazik és minden másitás nélkül jutot t el hozzánk, miként 
merészkedett oly könnyelműen a közvélemény előtt csök-
kenteni oly ember emlékiratának becsét, minő Consalvi, 
azt pártérdekről, hűtlenségről vádolva ; midőn maga is 
mondja magáról, hogy majdnem tizenegy éven át dolgozván 
ki emlékiratát, abba ugyan valamely hiba csúszhatott, pl. 
hamis datum, kétséges adat vagy ilyesmi ; de minden, mi 
abban előfordul, igen tüzetes, hü és igaz, a mi a lényeget 
illeti. Ily vallomást bizonyára Theiner is figyelembe vehetett 
volna, minekelőtte a concordatum történelmére vonatkozva 
akkép nyilatkozott, hogy ő egyedül csak levelét idézi a 
b'.bornoknak, melyben az eseményeknek még egészen friss 
emléke foglaltatik, teljesen igaz és egyenes ítélet, minőt 
hasztalan keresünk a 11 év utáni emlékiratban azon izga-
tottság- és boszanlcodásnál fogva is, mely az események 
keserű emléke miatt gondolkozása fölött uralgott. Már kinek 
kell inkább hinnünk : Consalvinak-e, ki azt mondja, hogy 
emlékirata igazságot foglal magában, vagy Theinernek, ki 
azt a bibornok haragja kifolyásának bélyegzi ? Ezen állítá-
sának egyedüli érvéül azt hozza föl, hogy azt Consalvi nem 
fogalmazta eléggé nyugodt kedélyhangulatban, sőt hogy 
az irás időszakában a fájdalmas események befolyásának 
uralma alatt állott. Dc valljon ez elegendő ok-e, hogy azon 
irat számba se vétessék ? Pacca bibornok is igen súlyos 
időszakban irta emléklapjait, valóban fájdalmas események 
közt, sőt fenestrellei fogságában ; de azért senkinek sem 
jutott eszébe kétségbevonni tanúságát az általa fölemiitett 
tényekre nézve. Consalvi volna-e az tehát egyedül, kiben 
nem tennénk föl akár annyi nemes érzelmet, akár elegendő 
jellemszilárdságot, hogy az események és önző szűkkeblű-
ség fölé tudna emelkedni ? De ezen emlékirat szenvedélyes 
hangja, a szigorú és méltánytalan ítélet több egyéniség felől 
elegendöleg bizonyítja az izgatottságot és kesernyességet, 
mondja Theiner. Azonban megjegyzendő, hogy ez csak 
tagadólagos érv, mely soha sem elegendő valamely történeti 
elbeszélés hamisságának bizonyítására; legfölebb csak gya-
nút ébreszthet és bizalmatlanságot az olvasóban a szerző 
iránt. Mit mondana maga Theiner, ha a folytonos dicséret, 
mely müvében az első consulról olvasható, a gond, melylyel 
mindazon sorokat aláhúzza, melyek hősének előnyét hirde-
tik, a számos pontatlanság, melytől irata hemzseg, az elmés 
eljárás, melynél fogva ugy szervezi a körülményeket, hogy 
azok a nagy férfiú dicséretére váljanak, ámbár a felhozott 
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adatok ellenkezőt foglalnak magokban, a bizonyos szavak, 
melyeket neki tulajdonit, habár soha sem mondattak, a me-
rész ítéletek, melyeket sok egyénről koczkáztat, például 
Bernierről, ki szerinte oly igen hü volt az egyházhoz és sz. 
székhez, mit még egy franczia történetíró sem állított, mit 
mondana Theiner, ha mindezek azon meggyőződést szülnék, 
hogy ő inkább Bonaparte apologiáját, mint a concordatum 
tiszta és egyszerű történelmét akar ta volna megírni? Bizo-
nyára tiltakozni fogna ily gyanúsítás ellen ; pedig ez nem 
volna egyéb, mint reá való alkalmazása azon eljárásnak, 
melyet ö Consalvi emlékiratai irányában követ; mert mindaz, 
mit imént emiitettünk, ben foglaltatik a concordatumról 
szóló czikkében. Ezenkívül bárki olvassa Consalvi emlék-
lapjait, a mindig komoly és nyugodt hang oly emberre mu-
tat, ki a legnagyobb hidegvérüséggel ítéli meg az embereket 
és ügyeket, melyekkel foglalkozik. 1—k. 

(Folyt, kőv.) 

VEGYESEK. 
r 

— Mint [a „M. A."-ban olvassuk, L i p o v n i c z k y 
István püspök ő mlga a nagyváradi tanácsnak az iskolák 
közösitésére vonatkozó határozata ellen erélyes feliratot 
intézett a nm. cultusministerhez ; minek azon örvendetes 
eredménye lőn, hogy a nevezett miniszter úrtól leirat érke-
zett, melyben a városi tanácsnak illetéktelen határozatát 
felfüggeszti, és elrendeli, hogy az iskola mindaddig a ka-
tholikusok háboritlan birtokában maradjon, míg a határo-
zatnak alapul sáolgált okok megvizsgálása után felsőbb 
rendelet nem érkezik. — Ez szabályul szolgálhat más vá-
rosok hasonló határozataira is. Erélyiyel még sok meg-
menthető. 

— A hires franczia egyházi szónok, J á c z i n t 
karmelita atya merész és sajnos elhatároz ássál, melyet 
római főnökéhez intézett levelében nyilváni t , elhagyja 
a szószéket, kilép a szerzetből. E megdöbbentő lépésre 
— mint mondja — egy Rómában létező mindenható párt 
ellene felhasznált titkos utjai kényszeritik őt. Ezen eljá-
rást nem találjuk eléggé igazoltnak. Ö visszavonulhatott 
volna a szószéktől, lia azon meggyőződése szerinti be-
csülettel már meg nem állhatott, de a szerzetbőli kilépésre 
ez még nem jogosította fel. Egyébiránt, ha e lépése néze-
tünkkel nem találkozik, még inkább kárhoztatnunk kell az 
okokat, melyek ily egyént hasonló elhatározásra kénysze-

i 
ritenek. Körültekintve a kath. téren szomorúan tapasztal-
juk , hogy az egyháziak közé pusztító méreg szivárog, az 
alattomos fondorkodás, nyilvános gyanusitás átkos mérge, 
mely miatt a legjobb szándékúak, a legtettképesebbek is 
elnémulásra érzik magokat indítottaknak vagy oly irány 
választására, mely különben gondolatjoktól is távol volt. 
Az önérzet gyémántját drágán szerzi magának mindenki, 
és egykedvüleg senki sem tűrheti, hogy e drága kin-
csét orvkezekkel megtámadhassák többnyire olyanok is, 
kik magoknak azt még meg nem szerezték, és érdeinöket 
csak mások legázolásában vagy insinuatiokban helyezik. Já-
czint atyának e szörnyű lépése tátongó sebre mutat, melyért 
azon kegyetlenek is felelősek, kik, midőn ily férfiú tevékeny-
ségét és vele százezrek épülését, ebből kiáradó üdvöt és di-
csőséget, megölik, arbi t rantur se obsequium praestare Deo. 
Az önmegsemmisítésre csak egy ügy méltó, ez az egyház 
ügye ; de illő, hogy, ki azt teszi, hozzá nem fogható zakla-
tóknak áldozatul ne dobassék. De ido több discrotio és ke-
vesebb bosszúvágy vagy irigykedés kellene, mint mennyi 
fölényre látszik vergődni. Az okozat súlyja nagyrészt az 
okra nehezedik, tehát ez is figyelmet érdemel, nemcsak 
a szomorú phaenomenon. 

— Otto bajor herczeg aug. hóban Jeruzsálembe érke-
zett és az osztrák zarándokházban szállt meg. 

— A „Dresd. Journal" szerint azon vád, mintha a 
marienthali kolostorban egy apácza, ki 20 év előtt meg-
szökött és ismét visszahozatott volna, azóta gyötrelmes 
börtönben volna és testi büntetésben isî részesittetnék, te I-
jesen alaptalan, mint ez az igaaságügyminiszter által el-
rendelt vizsgálatból kitűnik. Az alávaló hazugságot ter-
jesztett lapok ezt természetesen nem közlik ; rágalomból 
élnek, az igazság kenyere nem lehet az ő étkök ! 

— Jácint atya kivonult a passy-i kis kolostorból, 
melyben öt év óta lakott, és Párisban tartozkodó nővérénél 
szállásol. 

— Mannheimból i r ják, hogy falragaszok által lőn ki-
hirdetve, miszerint a marhavásár szombatról vasárnapra 
tétetik át, hogy a zsidók megtarthassák a szombatot és üz-
letük ne csorbittassék meg. Ugyanez történt Aschbachban 
is. Gyengédebb figyelem alig gondolható ! 

— A vilnai kormányzónak, Potapoffnak, felszólítására, 
hogy a német, illetőleg lengyel nyelv helyett az istenitiszte-
letnél az orosz nyelv használtatnék, mind a kath. papság, 
mind a ref. synodus azt felelte, hogy megmarad az eddigi 
szokásnál. — A lengyel papság által sok nehézség közt 
gyűjtöt t péterfillér confiscáltatott és a közös szegényalap-
nak adatott át. 

Szerkesztői nyilatkozat. 
Oktoberhó 1-én egyetem-rectori tisztem megszűnvén, egyszersmind Pesten tartózkodásomnak 

ideje is lejár, melynek tartamáig a „Religio" szerkesztésének folytatására a főméit, herczegprimás magas 
meghagyása folytán vállalkoztam. Majdnem öt éven át voltam szerencsés e lapot vezetni; Isten sok kegye-
lemmel, a t. olvasóközönség nagybecsű megtisztelő kegygyei támogatta jószándoku működésemet; hála, 
köszönet érette! A folyóiratnak ideiglenes szerkesztésére nt. C s e l k a Nándor urat nyertem meg, kinek e 
téren sok dolgozattal tanusitott képzettsége és liosszasb gyakorlat által szerzett kezelési ügyessége jogos 
reményt nyújt a laphoz intézett mindennemű igények kielégitésére. Legyen ezen változás is Isten nagyobb 
dicsőségére, egyházunk szent ügyének minél dicsőbb diadalára! Pest, sept, hó 28-án 1869. 

POLLÁK JÁNOS, 
kanonok. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Az átalános egyháztörténelein leg-
újabb irodalma Francziaországban. 

(Vége.) 

Az egyháztörténelem tulajdonképeni előadása 
a többi két kötetben foglaltatik, melyek elseje 1845-
ben, másodika pedig 1850-ben jelent meg szintén 
Páris' an. De a gyakorlati használat azt mutatta, 
hogy e két kötetben foglalt történeti anyag mégis 
egy kissé kevés ; emellett egynémely aránytalanság 
is volt benne, névszerint az első két század sokkal 
bővebben volt tárgyalva, mint a többi egész ko-
runkig, azért a későbbiekben maga az egyháztörté-
nelmi rész kikerekittetett 3 egész kötetre, azon be-
vezető rész pedig külön és egészen független munka-
ként adatott ki „Introduction à l'etude de l'histoire 
ecclesiastique" czim alatt. 

Mint már említettük, e munka főczélja levén, 
előadási kézikönyvül szolgálni a theologiai tanfo-
lyamokban, de emellett ismétlésül is a befejezett 
tanfolyam után s e minőségben még azok is nagy 
haszonnal fogják olvasni, kiknek alkalmuk volt ter-
jedtebb egyháztörténelmi müveket is tanulmányozni. 
Ugyanis Blanc legkevésbbé sem szorítkozik a törté-
neti tények száraz előadására, ő egyszersmind az 
egyháztörténelem bölcsészetét akarja adni és pedig 
nem valami önkénytesen kigondolt rendszerben, 
hanem mindenütt magukban a tényekben s mind-
abban, mi e tényekkel legközelebb összefügg. Ezzel 
rokonösszeköttetésben az egyháztörténelem theolo-
giáját is kiemeli. Továbbá egyszersmind apologiáját 
is adja ezen egyháztörténelemnek vagy jobban 
mondva magának az egyháznak, az ujabb hitetlen, 
tagadó és rágalmazó irók ellenébe, egyszóval, tömör 
rövidségében minden oldalról feltünteti az egyház 
történelmét. 

Hogy e különböző czélt elérje, legkevésbbé sem 
szaggatja szét az eseményeket, sőt ellenkezőleg, ter-
mészetes egymásutánban beszéli el őket, amint tör-
téntek s ezáltal képes előtüntetni az események 
egymásközötti összefüggését s egymásra való köl-
csönös hatását, egyszóval azt, mi a történet életét 
képezi. S e módszerében igen ügyesen ki tudja ke-
rülni a két ellenkező végletet, ugyanis egyrészt a 
száraz chronologiai előadást, — de másrészt még 
inkább azon hibát, melyben épen a mi egyháztörté-
nelmeink sinlenek, vagyis azon szétszaggatását a 
történeti események elbeszélésének s összeállítását 
az egy-egy korszakhoz tartozó egynemű események-
nek egy-egy fejezetben. Azon egyháztörténeti kézi-
könyvek, melyeket mi szoktunk használni, minden 
korszakban egy külön fejezetben adják elő az egy-
Sáz kültörténelmét, egy másikban az eretnekségeket, 
ismét egy másikban az irókat, a ritust, a conciliu-
mokat; — az ily módszer elöli az események tiszta 
felfogását és áttekintését, szétszaggatván egymás-
közötti összefüggésüket s ezáltal elöli magának a 
történetnek életét, vagyis az ily előadás nem is tu-
lajdonképeni történet többé, hanem összefüggéstelen 
sorozata a történelmi képeknek egy-egy korban. 

Blanc ehelyett három főkorszakra osztván az 
egyháztörténelmet, századokkint egész összefüggé-
sükben adja elő az eseményeket s minden század 
végén könnyebb áttekintés végett egy külön feje-
zetben röviden ös-zefoglalja annak tartalmát. A tör-
téneti elbeszélés folyamában azért minden fontosabb 
tényt külön kiemel s kellőleg okadatolja is, de 
röviden, hogy azáltal az elbeszélés fonala meg ne 
szakadjon. Különösen igyekszik azon tényeket ala-
posan megvédeni, melyeket az egyház ellenségei 
rágalmaikkal és hazugságaikkal soha sem szűnnek 
meg elhomályosítani akarni — s emellett mindeuütt 
reá mntat az isteni gondviselés örök tervére s külö-
nösen, hogy némi befolyással volt az egyház a népek 
sorsára s magára a történelemre. 

Minden egyes kornak végén különösen kiemeli 
azon történeti kérdéseket, melyek még ma is vitat-
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kozás tárgyát képezik — s e kérdéseknél a főbb 
álláspontokat külön összeállítván, mindeniknél reá 
utal az illető részletes irókra, hogy kik küzdenek 
mellette és ellene. E mintegy másodrendű része ez 
egyháztörténelmi kézikönyvnek véghetlen sok szor-
galomról tanúskodik és eléggé nem méltányolható, 
mert a tanítványnak kezébe adja a módot, miként 
kelljen egyes egyháztörténelmi kérdéseket hossza-
sabban és alaposabban tárgyalni úgy, hogy azon 
elemi ismeretek alapján, melyeket a szövegnek a tanár 
segélyéveli elsajátítása után nyertek, e rövid jegy-
zetek segélyével később is, midőn már a seminariumi 
tantermeket rég elhagyták, folyton bővíthetik egy-
háztörténelmi ismereteiket, egyszóval, folyton halad-
hatnak e szép tudományban, mely annál inkább 
vonz és elragadja lelkünket, minél mélyebbre ha-
tolunk abban. 

Mindez előnyökhöz járul világos tiszta irálya, 
mely folyton versenyez a felfogás emelkedettségével 
és az itélet mélységével. 

Mint említettük, mindezen tulajdonságainál 
fogva valódi mintaképül szolgál az ily egyháztörté-
nelmi kézikönyvek szerkesztésében. Meg is kisér-
tették sokan utánozni, de mind e mai napig még 
nincs túlszárnyalva. Néhány évvel ezelőtt nagy 
lármát ütöttek Rivaux abbé müvével, mely 1854-
ben jelent meg „Cours de l'Histoire ecclesiastique 
à l'usage des Séminaires" czim alatt Grrenobleban s 
máris négy kiadást ért. Első megjelenése alkalmával 
legalább is egy sorba akarták némelyek helyezni 
Blanc müvével. Azonban a kettőt összehasonlítván, 
épen semmi érintkezési pontokat sem találunk. Mert 
Blanc müve mindenütt tele van valódi tudomány-
nyal, versenytársa pedig utánozni akarván ugyan 
tömör rövidségét, de legtöbb részében mégis a lehető 
legfelületesebb ; — alig találunk nála egyetlen ere-
deti gondolatot s ez nem is lehet máskép, mert 
mindenütt második kézből vett forrásokat használ, 
sőt a harmadrendüeket sem veti meg. Emellett kü-
lönösen a legújabb történelemben pártoskodó s tan-
elveit nem a legjobb, legtisztább szellem vezérli. 

* * 
* 

De ideje, hogy szemlénket bezárjuk. 
Igyekeztünk minden nevezetesebb jelenséget, 

mely a franczia irodalomban az átalános egyháztör-
ténelem mezején a legújabb időben felmerült, röviden 
megismertetni olvasóinkkal. 

Meggyőződhettek ebből, hogy a nagy nemzet 
ezen a téren is minden erejéből igyekszik megfelelni 
kötelességének. Rohrbacher első kötetének megjele-

nése óta, — ki, mint láttuk, első volt, ki ez uj irányt 
meginditotta, — alig 30 év mult el s mennyi és 
minő terjedelmű müvek gazdagították azóta ez iro-
dalmat ! De nemcsak a külterjedelemre. hanem a bei-
tartalomra is büszkén reá mutathat ez irodalom, 
mert eredménykint bátran felhozhatja, hogy egy 
nagytekintélyű egyháztörténelmi iskola által el-
hintett ós nagyon is megüdült gallicán, febronián, 
stb. tévelyeket gyökerestől kiirtotta s az egyházi 
történelmet helyesebb és tisztultabb alapra fektet-
vén, ezen biztos álláspontról most már derekasan 
küzd az ujabbkori tévelyek ellen. 

Hogy ez utóbbiak ellenébe a teljes győzelem 
még nincs kiküzdve, — igaz ; de tudják olvasóink, 
hogy a tévely olyan, mint a hydra, míg egyik fejét 
levágjuk, rögtön nő helyette egy másik ; de habár 
igy folytonos küzdés is a mi osztályrészünk, csak a 
biztos alapot el ne téveszszük, a teljes győzelem 
elébb vagy utóbb biztos. 

Hogy e sok ismertetett ujabb mü között egyes 
kitűnő sajátságaik mellett egy se volt, mely az igazi 
történetirás minden kellékeinek egyformán megfe-
lelvén, egészen teljes és élethű képét adná az egy-
ház múltjának, egyszóval, melyet az egyháztörténe-
lem eszményképekint mutathattunk volna be olva-
sóinknak, — ez is igaz; — de a sok tapogatódzó és 
gyengébb mű között : R o h r b a c h e r , mint e tudo-
mány restauratora ; H e n r i o n é s V e r v o r s t müve, 
mint a történelmi anyag mindenkorra hasznos bő 
tárháza ; D a r r a s nagyobb müve, mint a történelmi 
polémia hasznos fegyvertára s végül B1 a n c kézi-
könyve, mint a tudomány csarnokába vezető biztos 
kalauz, magasra kiemelkednek. 

És 30 évre, úgy hiszem, eredménynek ennyi 
elég! Csak ez alapon tovább és a franczia nemzet 
rövid időn oly átalános egyháztörténelmi irodalmat 
mutathat fel, mely mint valaha, ismét első leend az 
egész világon. 

S különösen mi magyarok, kik ilyszerü tanul-
mányainkban fájdalom még mindig a külföldre szo-
rulunk, nagy haszonnal tanulmányozhatjuk a fran-
czia e nembeli irókatés pedig nézetem szerint sokkal 
nagyobbal, mint a hazánkhoz és viszonyainkhoz 
közelebb fekvő német irodalmat. — Miért? Minden 
okaimat itt elszámlálni hosszú volna, de a németor-
szági e nembeli legújabb irodalmat úgyis egy külön 
szemlében szándékozván ismertetni, a helyes párvo-
nalt csak a kettőnek összehasonlitása után lehetend 
majd czélszerübben bevezetni. 

Addig is csak egyet szabadjon megemlítenem. 
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Nálunk mindenekelőtt is népszerűsíteni kell ez 
irodalmat s pedig maguknál a mi papjainknál is, 
kiknek legnagyobb része, köztapasztalás szerint, ha 
egyszer a seminarium falait elhagyta, ritkán vesz 
többé ilyszerü könyvet kezébe. Saját e nembeli iro-
dalmunk még alig vagy épen nem levén, egy ilyen-
nek létrehozásában példányképül, tanulmányul és 
utánzásul (vagy még eredeti müveink nem lesznek, 
használatul is fordításban, miért ne?) ez ujabb 
franczia szerzők müveit sokkal inkább merném 
ajánlani, mint a németekét. E francziák tárgyila-
gosabb, tiszta, világos előadási modora s emellett 
határozott egyházi iránya sokkal inkább megfelelne 
a mi irodalmi Ízlésünknek, mint a német szellem 
termékei, mely ez egy háztörténelmi dolgozatait is 
szereti többé-kevésbbé homályos speculativ rend-
szerbe burkolni annyira, hogy még kézikönyveik is 
jobban bölcsészettörténelmi kézikönyveknek volná-
nak nevezhetők, mint tulajdonképeni egyháztörté-
nelemnek. S pedig az ily modern kézikönyvek soha 
vagy csak igen nehezen fogják nálunk népszerűsíteni 
e szép tudományt, melynek szüksége pedig nálunk 
napról napra égetőbbé kezd lenni. 

Ha egyházunk ügyét csak kevéssé is szivünkön 
viseljük, ha a mivelt nemzetek közé mi is teljes 
joggal be akarunk lépni, nekünk is ki kell állani 
az egyháztörténelmi küzdtérre, nemcsak, hogy egy-
házunk ügyét védelmezzük, de vele együtt a társa-
dalomét is, az egész emberiség ügyét. S ebbeli tö-
rekvéseinket nemcsak az egyház fogja hálával venni, 
hanem hazai műveltségűnk és tudományosságunk 
is, melyet igy egy uj irodalmi ággal s pedig egyi-
kével a legszebbeknek, ajándékoznánk meg. 

* Dr . Bogyay Géza. 

A Fnldában gyűlésezett kath. főpásztoroknak a megye-
beliekhez intézett szózata. 

Jézus Krisztusnak és az ő sz/egyházának szellemében, 
mely mindenek felett az egység és közösség szelleme, mi 
német püspökök folyó évben Fuldában, sz. Bonifácz sírjánál, 
testvéri tanácskozásra gyűltünk össze. Tanácskozásunk 
czélja nem lehetett kötelező szabványokat hozni egyházi 
dolgokban, ilyeneket egyházi törvények értelmében csak a 
kellő formában tartott egyházi zsinatokon lehetvén alkotni, 
— hanem egyedül a. :, hogy kölcsönös eszmecsere által ma-
gunkat sz. hivatalunk betöltésére alkalmasabbakká tegyük 
s a minden jónak szülőanyját, az egységet és szeretetet 
magunk között ápoljuk. 

Folyó évi tanácskozásunk tárgya természetesen nem 
lehetett más, mint az egyetemes zsinatra való előkészü-

let, melyre szentséges atyánk IX. Pius a világ püspökeit 
meghívta. 

Midőn az egyetemes zsinat egybehivása bizonyossá 
lett, egyik oldalon sóvár várakozások, jámbor remények 
tölték el a hivők kedélyét s ezrek veték bizalmasan tekin-
tetüket Rómára. Nem mintha a zsinat minden bajt és ve-
szélyt elhárító varázsgyógyszer lenne s a föld szinét meg-
váltóztatná; hanem mivel a Krisztus által isteni bölcseség-
gel hozott intézmény, az apostolok utódainak szent Péter 
utódja körül egyetemes gyülekezetben való gyülekezése, a 
leghatályosabb mód, a kereszténység üdvhozó igazságait 
tisztább fénybe helyezni s szent törvényeit ténylegesen életbe 
léptetni. 

Szent Gergely azon mondása, hogy idők folytán az 
isteni igazságok és bölcseség kapuja a keresztények szá-
mára mindinkább jobban megnyílnak, legalkalmasabban 
valósul az egyetemes zsinat által. Attól függ leginkább az 
emberiség földi és túlvilági boldogsága, hogy Krisztus 
tanítása jól megértessék, törvényei átalánosan megtar-
tassanak. 

Ez okból üdvözölték az egyház hü gyermekei az egye-
temes zsinatokat mindenkor szent reménységgel. Köteles-
ségünk, hogy ezen érzületet a legközelebbi zsinat iránt 
istápoljuk és terjeszszük. 

Emellett azonban nem titkolhatjuk el, hogy másik 
oldalon az egyház hü és őszinte tagjai között ezen bizalmat 
csökkentő aggodalmak ápoltatnak. Ehez járul, hogy az 
egyház ellenei részéről vádak emeltetnek oly czélból, hogy 
a zsinat iránt ellenszenvet keltsenek s a kormányok figyel-
mét felhívják. 

Igy, aggodalmak nyilvánulnak, minha a zsinat uj, a 
kinyilatkoztatásban és hagyományokban nem foglalt hitá-
gazatokat mondana ki s alapelveket állítana fel, melyek a 
kereszténység és egyház érdekeire hátrányosak s az állam, 
a tudomány és társadalom, valamint a jogszerű szabadi ig 
méltányos kívánalmával összeegyezhetlenek lennének. Sőt 
tovább mennek és állítják, hogy a szentatya egy párt befo-
lyása alatt a zsinatot eszközül akar ja felhasználni az apostoli 
szék hatalmának illetéken túli emelésére, az egyház régi és 
valódi alkotmányát felforgatni s egy a keresztény szabad-
sággal ellenkező papi uralmat szándékszik alapítani. Nem 
restellik az egyház fejét és a püspököket pái-tnevezésekkel 
illetni, melyeket ekkorig csak az egyház elleneinek ajkairól 
hallottunk. Tartózkodás nélkül hirdetik, hogy a püspökök-
nek nem lesz megadva a tanácskozás szabadsága s hogy 
hiányzani fog nekik a zsinaton teljesítendő kötelmek tudata 
és bátorsága, minek folytán még a zsinat érvényét is kér-
désessé teszik. 

Akárhonnét származzanak is ezen beszédek, annyi 
bizonyos, hogy azok forrá-a élő hit, egyház iránti hü ragasz-
kodás, Istennek az egyház számára ígért segélyében való 
bizalom nem lehet. 

Atyáink hite nem ilyen volt, a szentek nem igy gon-
dolkodtak és ez ellenkezik kedves egyházmegyési-ink a ti 
benső hittudatotokkal is. Intünk is benneteket, hogy hasonló 
beszédek által tévútra no engedjétek magatokat vezettetni 
s hitetekben, bizalmatokban megingattatni. 
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Soha sem mondhat k i zsinat oly tant, mely a szent 
írásban vagy az apostoli hagyományokban ne foglaltatnék. 

Valamint az egyház, ha hit dolgában nyilatkozik, 
nem uj tant hirdet, hanem régi és eredeti igazságokat he-
lyez u j fénybe és oltalmaz u j tévelyek ellen : úgy az egye-
temes zsinat soha és semmi esetben sem hirdethet oly tano-
kat , melyek az igazság elveivel, az állam és felsöbbségei 
jogával, az erkölcsökkel, a tudomány vagy jogos szabad-
ság valódi érdekeivel és a nép jólétével ellenmondásban 
állanának. 

A zsinat ez által nem fog u j és más elveket felállitani 
azoknál, melyeket a hit és lelkiismeret sziveitekbe vésett, 
a keresztény népek minden századokon át szentül megtar-
tot tak, melyeken most és mindenkor az államok jóléte, a 
felsőbbség tekintélye, a népek szabadsága alapult s melyek 
minden valódi tudománynak és erkölcsiségnek szükséges 
előfeltételei. 

De miként van, hogy ezt oly nagy határozottsággal 
és biztonsággal erősí thet jük? Mert a hit bizonyossá tesz, 
hogy Jézus Krisztus egyházánál marad örök időkön át a 
világ végéig, hogy a Szentlélek sohasem hagyja el az egy-
házat, mindenre emlékezteti s minden igazságokba bevezeti 
ugy, hogy most is, jövőben is, oszlopa és erős vára marad 
az igazságnak, melyen a pokol kapui sem vehetnek erőt ; 
mert végre hiszszük és tudjuk, miszerint ha Péter és az 
apostolok utódai a pápa és a püspökök, az egyetemes zsina-
ton jogszerűen egybegyűlve, a vallás és erkölcsi törvény 
tárgyában határozatokat hoznak, Isten gondviselése és se-
gélye által minden tévely ellen biztosittatnak. 

Valamint Krisztus ma, holnap és mindörökre ugyanaz 
és szava sohasem enyészik el, ha mindjárt ég és föld ele-
nyésznek, ugy az . egyház is mindenkor ugyanaz lesz és 
Krisztus igazsága örökre és változatlanul megmarad benne 
Már csak attól félni is, hogy az egyetemes zsinat a tanra 
nézve hozott határozataiban a hagyományos igazság ellen 
hibázhatnék és az egyháznak Istentől alapított alkotmányát 
lényegében megváltoztathatná, annyit jelent, mint a szent-
egyháznak adott isteni igéret erejét és az isteni malasztból 
eredő segély hatását félreismerni. 

Attól sem kell tartani, hogy a zsinat gondatlanul és 
elhamarkodva oly határozatokat hozna, melyek a fenálló 
viszonyokkal és a jelenkor követelményeivel szükségtelenül 
ellenmondásban állnának vagy hogy rajongó emberi néze-
teknek hódolva, elmúlt idők szokásait és intézményeit akar-
ná a jelenkorba átültetni. 

Hogyan is lehet ilyesmit józanul feltenni az összes 
k a t h . világ püspökeinek gyűléséről, mely a leggazdagabb 
élettapasztalatokkal ellátva, a különböző országok viszo-
nyait ismerve és a legszentebb hivatás felelősségével terhelve, 
főleg oly czélból hivatott össze az egyházfő által, hogy vele 
együtt tanácskozzék, mi módon lehetne a vallás örök igaz-
ságait a jelenkorban legjobban valósítani és a kereszténység 
jótéteményét a jelen és jövendő nemzedékek számára meg-
őrizni s azokra átszállítani ? 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. Indíttatva azon kedvező eredmények által, 

melyeket az 1856-i iparkiállítás mutatott, elhatárzá a pápai 
kormány, hogy folyó évi deczember 8-án, mint a zsinat 
összeülésének alkalmával, egy a keresztény művészet min-
den ágait magában foglaló kiállítást nyitand meg. — Külső 
alakját véve, úgy látszhatnék, mintha ezen kiállítás csak 
is részletesnek terveztetnék, minthogy szorosan a keresztény 
művészetről van szó; de ki ne tudná, hogy épen ezen ker . 
művészet a mindennemű kézi ipar, valamint a szépművé-
szetek egész mezejére kiterjeszkedik s hogy ennélfogva ezen 
látszólagosan részletes kiállítás valóban átalános leend? — 
Az épitészet, a festészet, a szobrászat s átalán a faragott 
munkák, az aranymüvesség és a különféle vésnöki készít-
mények, zománczozás és üveg-készítmények, himzési mun-
kák vászonban és selyemben, továbbá egyházi zeneszerek 
és orgonák, a sajtó készítményei és az antiphonariumok 
remek miniaturjai, mindez fog helyt nyerni ezen kiállításon, 
mely az egyes tárgyak szépségénél és belértékénél, valamint 
az összeállításnak érdekes voltánál fogva egyike lesz a leg-
nevezetesebbeknek. 

A szentatya a kiállítás költségeinek fe dezésére és az 
egyes kiállítók illő megjutalmazására saját magánpénztá-
rából tetemes összeget utalványozott. E g y szakférfiakból 
álló bizottság alakult, mely a szépművészeti, a kereskedelmi 
és a nyilvános munkák miniszterének segítségére leend 
mindabban, mi a kiállításhoz tartozik, melynek helye a 
legújabb idevonatkozó rendeletek szerint a Sta-Maria degli 
Angeli mellett fekvő karthausi zárdában leend, hol 1870 
február 1-től fogva egészen máj. 31-ig meg fog tartatni. 

A zsinati helyiségek előkészítésének munkája kedve-
zően és gyorsan halad. A szentatya nem régen váratlanul 
lepte meg a sz. Péter templomában dolgozó munkásokat s 
részletesen megvizsgálván a munka menetét, megelégedését 
fejezte ki nekik, valamint azon személyeknek is, kik a 
munka vezetésével megbízva vannak. 

Hogy a különféle országú és nyelvű püspökök közt, 
kik a zsinat alkalmával Rómában találkozni fognak, a tár-
salgási közlekedés megkönnyittessék, néhány több nyelvet 
beszélő fiatal pap lett a propaganda tagjaiból választva, kik 
majd az egyes pii spökök oldala mellett tolmácsi szolgálato-
kat teendenek. — Hogy gyorsírókról is lőn gondoskodva, 
már régebben említettük, a kinevezett gyorsírók már is 
szorgalmasan gyakorolják magokat. 

Róma minden időben a tudományokat kiváló kegye-
lettel ápolta, ez történelmi tény s nemcsak talán a hittant 
vagy a jogot vagy a történelmet, hanem pl. a természettu-
dományt is, mire nézve a legújabb időből a római jezsuita, 
Secchi a tyának, az utolsó 1867-i párisi világkiállításon a 
nagy nemzetközi jutalommal való ki tünte tése a legfényesebb 
bizonyíték. — A természettudományok közt a csillagászatra 
is igen nagy gondot és szorgalmat fordítanak tudósaink. A 
római egyetemnek observatoriuma 1827-ben lett alapítva 
XII . Leo által s azóta minden pápa hagyá ottan bőkezűsé-
gének nyomait ; legújabban pedig IX. Pius, ki Páris-, Lon-
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don-, Bécs- és Münchenből hozatta a jelesebb mesterektől 
származó távcsöveket s egyéb szereket. 

Nem kevesebb gond fordíttatik a földművelésre is, 
mely tekintetben a római földesurakról elmondhatni, misze-
rint semmi költséget sem kiméinek avégből, hogy jószágai-
kon, haladva a korral, az észszerű gazdászat legújabb ta^ 
lálmányait alkalmazásba hozzák és meghonosítsák s ezen-
kivül egyes a körülményeknek megfelelő iparvállalatokat, 
mint például czukor- és más gyárakat is életbeléptessenek, 
mi mind csak arról teszen bizonyságot, miszerint a közva-
gyonosodás a pápai államban folytonos növekvésben van ; 
mert habár a földművelés és az állattenyésztés a helyi vi-
szonyoknál fogva az agro romano közmondásos gazdagsá-
gának főforrásait képezik, még sem tar t juk fölöslegesnek 
az ipar azon ágainak felvirágoztatásáról is gondoskodai, 
melyeknek müvelése épen a helyi viszonyoknál fogva ked-
vező kilátásokkal kecsegtet. 

Egy ily sokat igérő vállalat a Tiber folyónak szabá-
lyozása, respective az ostiai kikötőnek tisztítása és helyre-
állítása is. Ostia a császárok alatt Rómának kikötője volt. 
Onnan indultak a hajóhadak és a légiók s ott r ak ták le a 
római hajók mindazon kincseket, melyeket az egész ismert 
világban felszedtek. A régi város a saracenok által semmi-
síttetett meg, helyét jelzi azon emporium, hol néhány esz-
tendővel ezelőtt amaz ismeretes márvány-kincstárt felfedez-
ték. — Tibernek két torkolata van, az éjszaki az úgyneve-
zett Fiumicino és a déli, a tulajdonképeni Tiber, mely a 
Fiumara név alatt ismeretes ; ennek balpartján van a hajdani 
és a mostani Ostia, melynek kikötője csak 1612-ben hagya-
tott el, midőn tudniillik az éjszaki torkolat tétetett hajóz-
hatóvá , mely azonban jelenleg ismét majdnem járhat -
lanná lőn. 

Costa nevü jóhírü római mérnök legújabban egy 
tervet készített, melyben alapos tanulmányok alapján lehet-
ségesnek állítá a F iumara nevü torkolatot a homoktól meg-
szabadítani olyannyira, hogy a Tiber ott 7 meternyi mély-
séget nyerjen, mi altal egy 60000 négyszögméternyi kikö-
tőhely keletkeznék. — Oda épitendő dockok és rakpar tok, 
továbbá egy 28 kilométernyi hosszú pálya, mely Ostiát ösz-
szekötné Rómával,egészítenék ki az egész müvet, mely Costa 
terve szerint körülbelül 8 millió f rankba kerülne. 

Mgre Berardi, a kereskedelem és nyilvános munkák 
minisztere, egy külön bizottságot nevezett-ki Costa tervének 
megvizsgálására. — A bizottság kedvezőleg nyilatkozott, 
minek folytán Costának a kormány nevében megengedtetett, 
hogy annak foganatosításához fogjon, mire nézve ismét kü-
lönös személyes szabadalommal ruháztatott fel. — Costa 
máris hozzá fogott a munkához, miután a törvényes 300000 
f ranknyi biztosítékot letette volna. Kívánatos, hogy terve 
sikerüljön, mert az ostiai oly kedvezőfekvésü kikötőnek 
újbóli megnyitása az örök városra csak igen előnyös lehet 
annál is inkább, minthogy a tervezett vasút által a távolság 
közte és a tenger közt egy félórányira szállíttatnék alá. 

BRÜSSEL, aug. végén. A „Journ. de Bruxelles" a 
musulmánvallásu kirghisek közt kiütött lázadás alkalmá-
ból a következő érdekes tájékoztatást hozza az oroszhoni 
islamismusnak állapotára nézve. 

Mindenekelőtt nem szabad hinnünk azt, mintha Abd 
el Kader nyilvános pályáját bevégzettnek tartaná, sőt ellen-
kezőleg a nyugvó oroszlán nem forral egyebet agyában, nem 
tervez csekélyebb dolgot, mint az islamismusnak teljes 
helyreállítását. Ezen érdemben folytonosan működik és 
iparkodik követőket szerezni, valamint mindazon erőket 
maga köré gyűjteni, melyek ezen nagyszerű tervnek kivi-
telében majdan segítségére lehetnek. Négy vagy öt eszten-
deje Sz.-Pétervárra készült utazni, hogy a czártól Shamyl, 
a volt cserkeszfőnök, számára arra nyerjen engedélyt, hogy 
ez utóbbi Damascusban letelepedhessék. Ezen terv akkor-
tá jban meghiusult ugyan, mindamellett Shamyl nemrégen 
engedélyt kapott Mekkába zarándokolhatni s ezen kegye-
letes utazás befejezése után, régi vágyához képest, letele-
pedhetni Damascusban. 

A körülményeknek különös összetalálkozásánál fog-
va történik most , hogy Oroszország határain belül az 
islamhitü népfajoknak terjedelmes, talán összefüggő lá-
zadása üt ki épen akkor, midőn Shamyl Oroszországból 
kiköltözködik, — azon Shamyl, ki a Kaukazus szorosai 
közt évekig a harczoknak legelkeseredettebbikét, a vallási 
harczot, vagyis musulmán kifejezés szerint, a szent harczot, 
a hívőknek a hitetlenek elleni harczát folytatá. 

Ma is ily háborúnak küszöbén állunk, melynek szín-
helye ugyan nem a Kaukazus leend, mi a cserkeszeknek 
kivándoroltatása után lehetetlen, de mely azért nemke-
vésbbé veszélyes, színhelye a kirghisek pusztái lévén, azon 
majdnem határnélkülinek mondható földterület, mely a 
caspi tenger keleti oldalán fekszik. Miben áll jelenleg a 
kirghisek lázadásának ügye, azt a helyi viszonyoknál fogva 
nem lehet tüzetesen megtudni ; annyi bizonyos, hogy a fel-
kelés nagymérvű s hogy alapos kilátás van komoly véres 
harczokra. Hozzátehetjük, hogy a kazani tatárok közt is 
a forrongás jelei mutatkoznak, szóval, hogy az oroszhoni 
muzulmánok összlete valami titokban működő kéz által 
mozgásba hozatott, mi annyit jelent, hogy harmadfél millió 
alattvalója a czárnak megbizhatlanná lett vagy talán még 
több is. mert az úgynevezett keresztény tatárok is csak 
névszerint azok s már régen arról gyanúsak, hogy csak 
az illő alkalmat lesik, nyiltan ismét az islam vallásra 
térhetni. 

Természetes, hogy Anglia ezen egész mozgalmat nagy 
megelégedéssel nézi. 

Ami tüzetesen az oroszhoni islam állását illeti, Lerchine 
munkáiból tudjuk, hogy a kirghisek a 16. században ismer-
kedtek meg ezen vallással ; de hogy már a folyó század 
elején ennek törvényeit nagyon felületesen tartot ták meg; 
igy a böjtökről, a mosakodásokról, a napjában való ötszörös 
imáról fogalmuk sincsen ; hasonlólag nincsenek imoláik, 
valamint benszülött papjaik sincsenek s az islam ekként 
már régen feledésbe ment volna közttik, ha Khivából, 
Bokharából és Turkestanból időről időre átjövő molláhok 
által nem ápoltatnék. 

A folyó század elején a molláhok mi befolyással sem bír-
tak az akkor még egészen pogány Kaukazusban. Későbben 
1807 felé kezdte az orosz kormány pártolni őket azon czélból, 
hogy tekintélyük emelése által a benszülött fejedelmek te-
kintélyét csökkentse, mit azáltal akar t elérni, hogy az 
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igazságszolgáltatást, mely eddig ezeknek kezeiben volt, a 
molláhokra bizta. 

Hogy ezen fontos rendszabálynak nagy horderejét 
kellőleg méltányolhassuk, nem szabad szem elől téveszteni 
azt, hogy oly nép, mely a koránból meríti hitbeli meggyő-
ződéseit anélkül, hogy e könyvet egyszersmind polgári tör-
vénykönyvül is elfogadná, csak félig tekinthető musulman-
nak, miértis a konstantinápolyi ulemák, titkon a fényes 
porta [által segítve, már régóta azon fáradoztak, hogy a 
koránt eme minőségében a cserkeszeknél is behozzák, tud-
va, hogy ezáltal az izlam nagyon megerősödnék; és ime e 
téren most az orosz kormány törekvéseit az ulemákéi-
val találkozni lát juk azon különbséggel, hogy az orosz, 
mint kiválólag bureaucratikus kormány, azon befolyást, 
melyet a többi hitvallásra gyakorolni szeretne, az islamra is 
k i akarván terjeszteni, azt — úgyszólván — újjászervezte, 
hierarchiai személyzetet adván neki, melynek anyagi ellá-
tásáról a kormány gondoskodott; mindazáltal tetemesen 
elősegítvén az islámnak saját határain belőli megerősödését« 

Voltak ugyan oly jótörekvésü lelkek is, kik ezen né-
peknek a keresztény hitre való térítésén fáradoztak ; de 
törekvéseiket azon törvény hiusítá meg, melynél fogva az 
orosz birodalombeli nemkeresztényeknek tilos bármely ke-
resztény felekezetre áttérni, kivéve az orosz szakadár hit-
vallásra ; az orosz szakadár pópák pedig a hitküldéri nehéz 
feladatok teljesítésére épenséggel képtelenek. Megkisérlék 
ugyan az orosz vallás hitküldérek általi terjesztését, de 
ezen hitküldérek az latén igéjének hirdetése helyett a min-
dennapi lerészegedésnek szerintük sokkal nagyobb élvezetét 
választák, mely meggyőződésben a püspökileg reájuk itélt 
tetemes botbüntetések sem ingathatták meg ú g y , hogy 
működésűknek eredménye azonos a semmivel. 

A kazani és simbirski tartományokban lakó úgyne-
vezett keresztény tatárok sincsenek kedvezőbb körülmé-
nyek közt a vallás dolgában, amennyiben nekik sincsenek 
papjaik, kik tanít tatásukkal törődnének ; mert az orosz pópa 
megelégszik, ha hivei vei esküvés-, keresztelés- és temetés-
kor találkozik, ezek lévén azon alkalmak, mikor a hivő fi-
zet ; a pópáknak ilyetén tétlensége mellett könnyű volt a 
faluról falura utazó molláhoknak követőket és hiveket sze-
rezni az islam számára, mely ekkint ezen állítólagos ke-
resztény tatárok közt is egyre erősödik. 

Röviden egybefoglalva az eddig mondottakat, kivi-
láglik, hogy az izlam az orosz birodalmon belül nagyon 
terjed s főképen magának a kormánynak hibája által, mi 
annál veszélyesebbé vá lha t ik , minthogy ezen oroszhoni 
izlam, úgy látszik, erős központi vezetés alatt áll s ma-
holnap fegyvert ragadand az állam ellen, mire a bureau-
cratiának szeszélyei, a központosítás és a russificationak 
igazságtalanságai és az orosz papságnak gyülöltvolta na-
ponta jobban és jobban ingerlik s ki tudja, váljon a kir-
ghisek lázadása nem előjátéka-e egy nemsokára kitörendő 
átalános musulmán forradalomnak." 

Ezen tudósításra a „Monde" a következő megjegyzé-
seket teszi : 

„Ime, az orthodox musulmánok mellett olyanok, kik a 
koránt nem mint a polgári életnek zsinórmértékét fogadják 
el s ezeket a tudósítás „fél-musulmánoknak" nevezi. Ezek 

a modern elveknek Keleten való nyilvánulásai : „a szabad 
egyház a szabad államban" ! 

Ezen különválasztása a világi elemnek a szellemitől 
minden vallásban okszerűtlen, de az islamban épenséggel 
absurdum. Mohamednek vallása kiválólag államvallás ; 
nincsen theologiája, nincsenek dogmái, nincs erkölcstana, 
csak isteni tisztelete van és külső törvénye, mely egyes 
testi cselekményekre, bizonyos egészségi szabályokra és a 
polgárzat mikénti berendezésére szorítkozik úgy, hogy a 
korán sokkal inkább törvénykönyvnek tekinthető, mintsem 
káténak és maga a próféta is voltaképen csak polgárzati 
törvényhozó volt. — Ily körülmények közt miként lehet a 
vallást, mely semmi, különválasztani a polgári élettől, mely 
minden, ezt nem é r t j ü k ; az islamnak „szabadelvű újjászer-
vezése" csak abban állhatna, hogy beérné azzal : vallásnak 
lenni, nem akarván egyszersmind a polgári életnek is lenni 
zsinórmértéke. Szóval, beérné azzal, csupán hittannak te-
kintetni ; de a Rhamadan, a bortóli megtartóztatás, a gya-
kori mosakodások és a többi koranszerü külsőleges cselek-
mények még nem képeznek hittant, egyéb pedig semmi sincs 
az islam keretén belül, mint a fenemlített polgárzati törvé-
nyek , melyeket ha különválasztunk az islamtól, a mi 
megmarad, azonos a semmivel. 

Oroszország ujjá akar ja szervezni mohamedánvallásu 
népeinek hitét, de épen ezáltal fegyvert adott ezeknek ke-
zeibe, melyet nemsokára saját maga ellen fordítandnak. Az 
islam, mint a kereszténységnek engesztelhetlen ellensége, 
már vallási tekintetekből is áthatlan akadályát képezi a 
szándéklott russificationak, még ezenkivül azon hódítási és 
uralkodási vágynál fogva is,'melyet követőinekjsziveiben kelt 
és ápol ; de még politikai szempontból is veszélyes az orosz 
birodalomra nézve, mely veszély a fenforgó esetben még 
fokozódik azáltal, minthogy azon tétlenség, azon apathia, 
mely a törökök és araboknál az éghajlatnak inkább mint 
a fatalismusnak következménye, a kirghiseknél épen nem 
található, k ik tehát, egyszer „szent háborúra" kerekedvén 
a fehér czár ellen, ennek nem megvetendő kellemetlensége-
ket okozhatnak. 

Oroszország eszerint nagy politikai hibát követett el, 
midőn az islamnak fejlődését és saját birodalmában való 
terjedését pártolni és előmozditani kezdte s ezen politikai 
hiba még súlyos következményeket szülhet a közel jövőben. 

JAEN. Spanyolország. Az itteni püspök feliratot 
intézett a kormányzóhoz, melyben az igazságügyér aug. 
5-ről kelt rendeletére válaszol s mely ekként hangzik: 

„Uram ! Mély fájdalommal olvastam az összes minisz-
tériumnak a sz. Ildefonsi kastélyból keltezett s fenséged 
aláírásával ellátott rendeletének azon bevezető részét, mely 
ugyanazon rendelet indító okait elősorolja. 

Ezen bevezetés nem különben mint az egész rendelet 
a legsúlyosb vádakat tartalmazza azon papság ellen, mely 
iránt fenséged is, valamint összes minisztériuma, annyi tisz-
telettel viseltetik s mely vádak annál sujtóbbak, minthogy 
kételkedő szóvirágokba burkolva szerfelett ügyesen lappan-
ganak az egyes mondatok alatt. 

De eltekintve a rendeletnek alakjától és értelmétől, 
kötelességemnek tartom mint annyi hivő léleknek istenren-
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delte atyja és pásztora s mint felvilágosodott s lélekismere-
tes keresztény kijelenteni, hogy a katholikus püspökök, kik 
a Szentlélek által vannak küldve, hogy az Isten egyházát 
vezéreljék és igazgassák, nem tehetik, hogy a hivataluk 
körébe vágó ténykedéseket és nyilatkozatokat, legkevésbbé 
pedig a vallástanítás általuk követett modorát és rendsze-
rét a polgári hatóság felügyeletétől és ellenőrizésétől tegyék 
függővé, bármennyire viseltessenek különben tisztelettel a 
polgári hatóság iránt és bármennyire iparkodjanak a lelki 
vezetésükre bizott hiveknek a törvény iránti engedelmesség-
ben jó példát adni. 

A katholikus püspököknek kétségbevonhatlan joguk 
van hivatalos kötelességeiket akként teljesíteni, amint ők 
azt jónak és üdvösnek Ítélik, amint azt a főpásztori buzga-
lom sugallja s amint az adott körülmények ezt követelik. 
Ezen zsinórmérték szerint tanít ják, intik, ösztönzik hívei -
ket a jóra, e szerint osztogatnak dicséretet vagy feddést, e 
szerint büntetik az egyházi törvénykezés értelmében és 
szabványai szerint papjaikat is, ha szükségesnek lát ják, 
mindenben «szem előtt tar tva Istennek dicsőségét, az egy-
háznak rendeleteit, a híveknek lelki üdvét, saját lelkiisme-
retük szózatát s azon köteles felelősséget, inelylyel a Min-
denhatónak s törvényes elöljáróiknak tartoznak. Mindezen 
kötelességeket teljesítik a püspökök a nélkül, hogy másva-
lakinek kellene számot adniok, mint a szentatyának, a 
pásztorok főpásztorának, ki püspöki székeiken megerősíti 
őket, ki legfőbb bírá juk és legmagasabb fellebbezési hely, 
kinek szava minden a kereszténység kebelében támadható 
kérdésben, kétségben vagy viszályban, végérvényes és 
döntő. 

Kérem fenségedet, méltóztassék ezen tiszteletteljes 
felterjesztésemet kegyesen fogadni. Legyen meggyőződve, 
hogy papságom összlete, talán inkább a vele született köte-
lességérzet folytán, mint főpásztora érdeménél fogva, hiven 
meg fog maradni helyén s hogy korán sincs szándéka a car-
lista-féle üzelmekben részt venni s engedje meg, hogy azon 
eltévelyedett bárányok számára, kik ezt tevék, fenséged 
kegyes elnézéseért esedezzem." 

Fogadja fenséged — Jaen aug. 9. Antal püspök. 

IRODALOM. 
„Négociation de Consalvi a Paris pour le Concordat." 

D'après M. Aug. Theiner. 

(Folytatás.) 

Nem akarunk Consalvi Memoires-jainak védője gya-
nánt fellépni, elismerjük, hogy a részletekben sok pontat-
lanság lehet, melyet igen nagy haszonnal meg lehetne javí-
tani a concordatumra vonatkozó sürgönyök nyilvánítása 
által ; sőt mellőznénk azok bizonyságát, ha egyszer minden-
korra ki volna mutatva, hogy azoknak történelmi értékük 
nincs ; csak azt akar tuk kimutatni, miszerint azon okok, 
melyeknél fogva Theiner ezen emlékiratot mellőztetni kí-
vánja, nem fogadhatók el ; továbbá, hogy nincs önmagával 

"összhangzatban és nem mutat különös ügyességre, midőn 
-egy részről minden történelmi fontosságot meg akar tőle 
tagadni, más részről pedig becses és nagyhorderejű műnek 

mondja és oly ember munkájának, ki egyaránt kiváló mind 
egyéni erényei, mind diplomatikai tehetségénél fogva. Ne-
künk ugy tetszik, hogy ő sokkal ildomosabban cselekedett 
volna, ha mint igazságszerető történetíró a levelek által pó-
tolja a pontatlanságokat és az okmányokat egymásból kie-
gészíti ; ez a teljes igazságra vezethetett volna. E helyett 
Theiner egyedül a levelezésre támaszkodik és az emléklapo-
kat előre elitéli. Ily eljárás jó lehet ugyan expediensnek, de 
semmi esetre sem biztos ; mert maga Theiner is át láthatja, 
hogy a sürgöny, ha mindjárt friss emlékkel iratik is, de 
egyszersmind-igen gyorsan állíttatik ki és igy a dolog rö-
videbben is adatik elő, sok elhallgattatik, mivel nem volna 
okosság mindent vagy a futár indiscretiojára bizni vagy le-
vélben közleni,mely könnyen elveszhet és idő előtt nyilvános-
ságra hozathatnék. Az emlékirat ellenben hosszabb idő alatt, 
nyugodt fővel készülvén és akár egész a szerző haláláig ti-
tokban maradhatván, ily veszélynek nincs kitéve. Ha attól 
lehetne is tartani, hogy becsúszhatnak némely hiányok, 
mivel mindjárt másnap nem iratik, más részről biztosak 
lehetünk, hogy a szerző mélyebb meggondolással, komolyabb 
Ítélettel, tökéletesb előadással i r ja le a tényeket egész tel-
jükben épen azért, mivel ideje van mindehhez és nem kell 
tartania faggatásoktól, melyeknek ki lenne téve a sürgönyök 
közlése vagy időelötti nyilvánítása miatt. 

Hasztalan is hozza fel Theiner eljárásának igazolására, 
hogy ő igazságbeli kötelmet teljesít ekkép védve Consalvit, 
kinek jelleme és erkölcsisége elhomályosíttatott ezen emlék-
irat közlése által. Ez nem egyéb pbrasisnál, mely senkit sem 
csal már meg. Magunk volnánk az elsők, kik megtapsolnánk 
Theiner ezen lovagias szándokát, ha el tudnánk magunkkal 
hitetni, hogy Consalvi ily igazolásra szorult ; de ekkor is 
igen meglepetve volnánk az eszköz által, melyet a Vatican 
tiszteletreméltó könyvtárnoka e nemes czélja elérése végett 
választott. Mert valóban igen különös módja a rehabilita-
tionak, ha valaki úgy állíttatik a közvélemény elé, mint 
mindennapi ember, ki nem tudott személyes érdekei és szen-
vedélyei fölé emelkedni, ki az igazat és igazságosságot is 
fel tudta áldozni azon gonoszkodó élvezetért, hogy az utó-
kor előtt elhomályosíthassa az első consulnak oly annyira 
nemes és nagy alakját . Ily eljárás semmi esetre sem volna 
okos vagy elmés. A nagy férfiak emléke mintegy szent letét 
a történetírók kezeire bizva és ha ily férfiú az ő magánéle-
tében mindig úgy tünt fel, mint az erény példánya, mint 
rendíthetlen szilárdságú, teljes ragaszkodást! kötelmeihez 
és egyházához és ki mint ilyen a nyilvános életbon is ki 
tudta vívni kortársainak, sőt ellenségeinek is tiszteletét, 
mint Consalvi : senki som érintheti emlékét profanatio 
nélkül, még kevésbbé nyomhatja azt alá, hogy másokat fel-
emeljen, legyen az bár Bonaparte Napoleon. 

A megállapított concordatum hitelesítésére jul. 13-a 
volt kitűzve és már közelgett. A concordatum tervezete 
Consalvi és Bernier által megvitattatott jul. 11-én és ekkor 
terjesztetett az első consul elé is, ki azt megerősítette. Ám-
bár pedig Consalvi kifejezte óhajtását, hogy annak tartalma 
titokban tartassék az aláírásig; ámbár Bonaparte is, Thei-
ner szerint, minden óvszert felhasznált, hogy az környezeté-
nek tudomására ne jusson, (Theiner valamivel aiább önma-
gával ellenkezve mondja, miszerint Bonaparte s z i g o r ú 
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k ö t e l m é n e k tar to t ta a concordatumot kormányával 
közleni) a concordatum czikkelyei mégis átszivárogtak és 
az egyház ellenei egy másértelmüt fogalmaztak azon szán-
dokkal, hogy azt terjesztendik a congressus elé aláirás vé-
gett. Az első consul módokról gondoskodott, mint húzhatná 
k i magát a zavarhói, melyet a Hauterive által szerkesztett 
ezen concordatum okozott, minthogy ezen ügyet 13-án ok-
vetlenül be aka r t a végezni azért is, mivel azt ki akar ta hir-
detni a nemzeti ünnepen, mely 14-én volt tartandó. Ime, 
mint igyekszik Theiner feltüntetni az első consul magavise-
letét, mely szerint egészen loyalisnak látszhatnék eljárása. 
Bonaparte, ő szerinte, az aláirás napjának reggelén értesí-
tette Consalvit a congressus ülése előtt ezen várat lan vál-
tozásról. „Bernier, mondja a 216-ik lapon, Bonapar ténak 
bizalmas férfia, kétségtelenül az ő inspiratiojából, kora 
reggel a congressus napján, értesítette Consalvit a nem-
reménylett vál tozásról; mindamellett kifejezte reményét, 
hogy az ügy sikerülni fog daczára ezen kellemetlen incidens-
nek és a concordatum meg leszen erősítve." Megjegyez-
het jük itt, hogy azon inspiratio, melynek következtében 
Bernier értesítette volna Consalvit és melyet Theiner Bona-
parténak tulajdonít , egészen alaptalan állítás. Consalvinak 
sem levelei Bernierhez, sem bizalmas nyilatkozatai nem 
nyú j t anak erre nézve támaszt . Mindamellett Theiner még 
többet is mer, amennyiben egész biztossággal,de ismét 
próba nélkül, állítja, hogy „Berniért ezen cselszövényről 
maga az első consul értesítette, hogy adná Consalvinak 
tudtára, miszerint ez ovakodhassék a tőrtől, melyet a con-
gressus fogna neki vetni" ; ezt alább is ismétli, csakhogy az 
olvasó el ne feledje, miszerint Bonaparte értesítette Consalvit 
a várat lan változásról és a neki vetett tőrről. E k k é p Bona-
par te loyalitása teljesen meg volna mentve; igaz ugyan, 
hogy ő megengedi a hamis concordatumot a congressus elé 
terjeszteni, de egyszersmind figyelmezteti Consalvit, nehogy 
tőrbe kerüljön. (Folyt, kőv.) 

VEGYESEK. 
— B a r t a k o v i c s Béla érsek ő nmlga a Miskolczon 

saját költségén épült iskolába helyezendő tanitó javadal-
mazására 5000 f r t alapítványt tett le. (Eger.) 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő nmlga a csangó-magya-
rok felsegélésére 5000 frtot ajándékozott a Szent-László-
társula tnak. 

— Az erdély-egyházmegyei értekezlet sept. 21-dikén 
Gyulafehérvárott ü&nepélyesen megnyittatott . Püspök ő 
nmlga egy programmot terjesztett az értekezlet elé ; kikül-
detett egy bizottmány, mely az iskolaügy körül véleményt 
fog terjeszteni az értekezlet elé. 

— A hazánkban is ismeretes birodalmi reichsráth 
G r e u t e r tanár ellen indított felségsértési pör Innsbruck-
ban azzal végződött, hogy a törvényszék őt felmentette. — 
Bizony azon férfiak, k ik az uralkodónak nyiltan, férfiasan 
megmondják az igazat, sokkal jobb barátai a dynastiának, 
mint sok más szolgalélek. 

— A szentatya Manning westminsteri érsekhez inté-
zett iratában dr. Cumming puritánus skót pap tudakolá-
sára kimondja, hogy az egyetemes zsinat a protestánsok 
vitatkozásai előtt zárva lesz, nem lehetvén a tridenti zsinat 
által elvetett protestáns tanok felett ú j ra vitát kezdeni. 

— A zsidók ellen itt-ott ismét méltatlanságok követ-
tetnek el. A kereszténység szellemével ez homlokegyenest 
ellenkezik, de a felbőszülés sajnos magyarázatra talál azon 
féktelen méltatlankodásban, melyet a zsidóság a keresztény 
hit s intézmények ellen szakadatlanul gyakorol. Az Augsb. 
Pzei tung ily incidensből figyelmezteti is a zsidókat, hogy 
az általok a zárdák stb. ellen felzaklatott kedélyek könnyen 
más fordulatot vehetnek, melyben legnagyobb sikerrel a 
papság lehetne segélyükre, melytől azonban ez is elüttetik, 
ha tekinté lyét , becsületét ők naponkint qualificalhatlan 
módon leront ják . 

— Szentpétervárról í r j ák , hogy néhány hó óta ott 
tar tózkodik dr. P i c h 1 e r müncheni egyetemi volt tanár . 
Megérkeztekor Stakevicz academiai rector által tá r t karok-
kal fogadtatott s azonnal bemutattatot t a növendékeknek ; 
legújabban a császári könyvtárban nyert a lkalmaztatást . 
A katholikusok közt azon hír terjedt el, mintha a schismá-
hoz csatlakozott volna ; ez azonban a kormánynak sem óhaj-
t á s a ; mint színleg legalább katholikust jobban felhasznál-
ha t ja a katholicismus ellen. 

— A „Kemptener Zei tung" azon alávaló fogással élt, 
hogy egy prot. püspöknek a pápához írt levelét kath. püs-
pöké gyanánt adta ki és ilyennek híresztelte. Ugyan kik 
űzik azon elvet : finis sanctificat media ? 

— A szentatya a zsinati a tyáknak ereklyeemlékkel 
a k a r v á n kedveskedni, 500 ereklyetartónak elkészítését ren-
delte meg. 

Szerkesztői nyilatkozat. 
A „Religio" egyházi lapnak nagytudományu szerkesztője, ft. P o l I á k János kanonok úr ő nga, 

ki az egyházirodalmi téren magának elévülhetlen érdemeket szerzett, e lap szerkesztésétől oktober elsején 
visszalépett. A folyóiratnak szerkesztése, melyet évek hosszú során át minden tekintetben kitűnő férfiak 
vezettek, habár ideiglenesen, gyenge vállainkra nehezedett. Érezzük a terhet, érezzük a velejáró felelős-
séget s mert érezzük, minden erőnkből arra fogunk törekedni, hogy a laphoz kötött igényeknek megfelel-
hessünk. Tollúnkkal Isten s egyháza dicsőségére s embertársaink javára akarunk szolgálni. Kérjük 
azért. t. ügy barátainkat, támogassanak dolgozataikkal, hogy a lapnak kellő érdekességét fentarthassuk. 
Kelt Pesten, teréz\árosi plébánián (hová minden a lapot érdeklő dolog intézendő), 1869. év okt. 1-én. 

CSELKA NÁNDOR, 
pest-terézvárosi káplán. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, oktober 6-án. S S . 

r Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián) s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

/ - . - : 

T A R T A L O M : Az egyház és szabadság. — A fuldai 
főpásztori gyülekezetnek szózata. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és szabadság, 
Alig van előítélet, mely a tudománykedvelő 

közönség közt mélyebb gyökeret vert volna, mint 
az, bogy a római udvar, a püspökök és a papok 
mindannyi uralomvágyó zsarnokok; és a közönség-
nek azon része, melynek tudományos buvárlatai a 
napisajtó szűk körénél tovább nem terjednek, néha 
annyira együgyü, hogy erősen hiszi, miszerint ama 
gyakran emlegetett szövetség a trón és az oltár 
közt, melynek czélja a népeknek elnyomása volt, a 
középkorban valóban létezett; sőt mi több, ezen 
előitéletek vörös fonál gyanánt végig húzódnak oly 
történelmi munkákon is, melyek egyébkint jelesek-
nek mondhatók s van elég jó keresztény, ki ezen 
állítólagos uralomvágynak tagadását az igazság 
elleni véteknek tartaná, csak azáltal akarván némi-
leg szépíteni a dolgot, hogy létét az emberi gyarló-
ságnak rója fel ; míg mások épen innen vonják azon 
szomorú következtetést, hogy oly tan, melynek ilyen 
szolgái vannak, már magában véve sem lehet igaz. 

Lehetetlen, hogy az ilyféle előítéletek a törté-
nelmi birálat mezején is ne gyakorolják befolyásukat. 
Azon történetíró, ki befolyásuk alatt áll, egészen 
más szemüvegen nézi a történteket és az okok és 
okozatok egymáshozi viszonyát; önkénytelenül ido-
mítja át a jellemeket, hol feketítvén, hol menteget-
vén, amint t. i. előitéletei hozzák magukkal s így 
nem hogy a történtekből levonni iparkodnék a 
pragmaticus igazságot, hanem ellenkezőleg azokba 
mindenáron belevinni törekszik saját előítéleteit. 

S ez annál sajnálatra méltóbb, minthogy lehe-
tetlen a világ akár politikai, akár művelődési törté-
nelmét tanulmányoznunk anélkül, hogy minden 
lépten-nyomon a katholika egyház működésével ne 
találkoznánk. Aki tehát ezen működésnek szelleme 
és indító okai iránt ferde nézetek nyomása alatt áll, 

II. Félév. 1869. 

az előtt az átalános történelem is, összletében csak-
úgy, mint egyes részleteiben, oly képben kell hogy 
feltűnjék, mely a valóságtól nagyon is elüt. Tekint-
ve aztán az egyes történelmi nézetek és Ítéletek 
néha majdnem hagyományos voltát, midőn t. i. egyes 
kiválóbb irók vagy tanárok köré egész iskolák cso-
portosulnak, melyek mesterük tekintélyének vakon 
hódolva és szavaira esküdve, azokat nemzedékről 
nemzedékre tovább adják, könnyen megmagyaráz-
ható, miként történhetik, hogy bizonyos tudomá-
nyok s ezek közt kiválólag a történelem, helylyel-
közzel oly irányt vesznek, mely épen a történelmi 
igazság feláldozásával azonos, minek további követ-
kezménye az eszmék s ítéletek tökéletes összezava-
rása; mert ezen eszmék és ítéletek, mint a törté-
nelmi tanulmányoknak gyümölcsei és a történel-
mieknek elfogadott tételek folyományai, sem lehet-
nek helyesek, ha maga az alap hibás. 

De mi felvett tárgyunktól már nagyonis mesz-
szire eltérünk, holott most pusztán arra akarunk 
szorítkozni, hogy a történelmi előitéletek egyikét 
helyezzük kellő világosságba, azt t. i., váljon igaz-e, 
hogy egyházunk működésének rugója mindenkor 
csak az uralomvágy volt, mely vágy, állítólag, még 
napjainkban is minden tetteiből kirí. Teendjük pe-
dig ezt Audisio Vilmos római egyetemi tanárnak 
eszméit követve, kinek a nemzetközi jogról irt négy-
kötetes munkája a „Monde" hasábjain nem régen 
nagyonis elismerőleg említtetett. 

Audisio szerint minden jog Istentől származik, 
következőleg isteni; viszont minden törvényes hata-
lom a népek szolgálatára rendeltetett oly czélból, 
hogy jogaiknak élvezetét biztosítsa nekik. Az egyén-
nek, továbbá, joga van czéljának elérésére a legjobb, 
legmegfelelőbb eszközöket alkalmazni ; ezen czél 
pedig kettős, aszerint t. i., amint az ember kettős 
életre van rendelve, a földire és a mennyeire. Az 
elsőre nézve joga van lételét és szerencséjét itt e 
földön biztosítani és megvédelmezni; a másodikra 
nézve pedig joga van mindazt tenni, mi örökké való 
boldogságát biztosítani képes. 
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A hatalomnak tulajdonosai vagy kezelői pedig 
köteleztetnek minden erejükből oda működni, hogy 
az egyéneknek és a népeknek értelmi, erkölcsi és 
testi tulajdonai minél inkább kifejlesztessenek, hogy 
ekként ezeknek boldogsága minél inkább előmoz-
díttassék. 

Mindezekből szigorúan véve az következik, hogy 
csak a népek birnak jogokkal; a hatalomnak birása 
azonban semmi egyéb, mint legfőbb kötelesség az 
egyéneknek és népeknek szolgálni s mindegyik jo-
gainak gyakorlatát és szabad korlátlan élvezetét 
biztosítani. Ez az egyháznak, valamint az államnak 
létezési jogczime, mindkettő oly hatalom lóvén, mely 
a népek szolgálatára rendeltetett ; az egyház, bogy 
különösen a szellemi érdekeket, az állam pedig, bogy 
az anyagi érdekeket mozdítsa elő. 

Hogy azonban mindkét tényező eredménynyel 
működhessék, szükségük van szabadságra ép úgy, 
mint a népeknek is szabadoknak kell lenniök, hogy 
kifejlődésüknek tökélypontját elérhessék. A szabad 
egyház, a szabad állam és a szabad nép, ez a ke-
resztény polgárosodásnak varázsszava, melynek meg-
fejtendő talánya épen a helyes egymásmellé rende-
lésben áll vagyis abban, hogy mindhárman zavar-
talan összhangzatban működjenek ; minden e téreni 
elválasztás merő utópia, melynek gyakorlati létez-
hetése ellen a történelem tiltakozik. 

Különösen az egyház az, melynek rendszere a 
legtökéletesebb szervezetnek eszményképét tünteti 
elő ; mely szervezetnek keretében a jogok és szabad-
ságok minden megszoritás nélkül biztosítva vannak. 
Ezen rendszer a monarchiának, az aristocratiának 
és a democratiának azon combinatioja, mely már 
Tacitusnak szemei előtt lebegett, de melyet ugyané 
nagyszerű történész gyakorlatilag kivihetetlennek 
vagy legalább állandósággal nem birónak tartott. 
Az egyház szervezetében ezen combinátio létezik s 
fenáll már 18 század óta. 

A pápa monarchicus, egyeduralmi hatalommal 
bir. Hatalma azonban minden oszthatlansága mellett 
még sem központosító, mert mellette úgy szólván 
erős aristocratia gyanánt áll a püspöki kar, melynek 
tagjai, az} egyházi rendnek (ordo) teljét tekintve, 
egyenlők vele, joghatóságukat azonban csak tőle, a 
pápától, nyerik. 

A püspök továbbá, mihelyt eme joghatóságot 
elnyerte, saját megyéjében szintén egyeduralmi ha-
talmat gyakorol, mely hasonlólag az alsóbbrendű 
aristocratiának egy neme által korlátoltatik bizonyos 
tekintetekben azon tanácsadói közegek által, melyek-

nek véleményét egyes ügyekben meghallgatni 
kénytelen. 

Tovább leszállva az egyszerű papokhoz, kik a 
socerdotium teljét nem birják ugyan s működésük-
ben csakis mint a püspöknek segédei tekintetnek, 
azt látjuk, hogy a plébános, mihelyt javadalmát 
törvényes úton és módon megnyerte, legott szaba-
don működik, míg másrészt hivatalának állandósága 
a törvények által szabatosan biztosíttatik. 

Igy látjuk az egység mellett a szabad kifejlő-
dést, az önálló cselekvést, az egyéni jellemnek sa-
játságos működését megengedve és biztosítva min-
den nemzetnél, minden megyében, minden plébá-
niában. A pápának egyeduralma mellett a püspö-
köknek joghatóságát, mely joghatóság viszont a 
szentszéknek elsőségével, suprematiájával, semmikép 
sem ellenkezik, mert ezen joghatóság a szentszéktől 
ered s csak addig létezik, míg alanya ezzel vallási 
összeköttetésben áll. 

Ami a szerkezetnek democraticus részét, a népet, 
illeti, természetes, hogy az a szellemi kormányban 
részt nem vehet, mivel ehhez különös isteni küldetés 
és papi jelleg kívántatik ; de ellenben épen ezen nép 
jólétének előmozdítása kizárólagos czélja a papi rend 
egész tevékenységének minden fokain keresztül, 
mely rend feladatának egyik legfőbb részét abba 
helyezi, hogy a népnek a taníttatás- és szabadságrai 
jogát, mi az anyagi és szellemi jólétnek egyik kiváló 
feltétele, megvédelmezze. 

A történelem bizonyítja, hogy mindez nemcsak 
szép, csillogó elmélet, hanem hogy valóságos tény ; 
a rabszolgaságnak eltörlése egyedül a pápának, a 
püspöki karnak s egyátalában a katholikus papság 
működésének eredménye volt; ugyanezeknek kö-
szönhető a néptanításnak átalános elterjedése, mely-
lyel lépést tartva halad az átalános műveltségnek, a 
gazdászatnak, az iparnak és a kereskedelemnek ter-
jedése is. 

Ezenkivül egy, addig ismeretlen erény született 
egykorulag a katholika egyházzal : a felebaráti sze-
retet s ez eredményezé, hogy a szegények a gazda-
gok kincseiből merítenek s hogy a szegénység 
maga, úgy szólván, megdicsőíttetett és a munka, 
mely addig szolgai dolog volt, az embert megtisz-
telő foglalkozássá lön. — Mindnyájan testvérekké 
lettek és egy közös atyát tisztelvén és imádván, az 
idegent többé nem tekintették barbárnak, hanem 
csak a közös haza egyik más vidékén lakó testvér-
nek; mert az egész világ egy nagy hazává lőn, 
melyben nem léteznek többé különböző nemzetek, 
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minthogy mindnyájan egy nagy családot ké-
pezünk. 

Ezen nagyszerű eszme mélyen bevésve az em-
beriség szivébe, abban az erkölcsi rend és az Isten 
előtti egyenlőségnek azon eszméjét kelté, mely érin-
tetlenül hagyva az egyébiránt szükséges társadalmi 
egyenetlenségeket, mint a. társadalmi fokozatoknak 
nyilvánulásait, arra készté az erőset, hogy a gyen-
géhez ereszkedve, segítse azt, mint édes testvérét, 
míg viszont emez belenyugodván alárendelt szere-
pébe, mindkettőjüknek közös halhatatlanság remé-
nyéből meríte nehezebb pályájának befutására szük-
séges bátorságot és erőt. 

Szóval, az egyháznak jogi rendszere megoldá 
a népek boldogságának ama nagy kérdését az által, 
hogy ezen megoldást a szabadság, a testvériség és az 
egyenlőség nagy elveire fekteté ; s mihelyt, amint 
azt nemzedékünk tenni készül, ezen keresztényszel-
lemű közjognak hátat fordítunk, legott a merev köz-
pontosítás- és az ókori cesarismusnak ostorsuhogta-
tásait hallandjuk. 

A Fnldában gyűlésezett kath. főpásztoroknak a megye-
beliekhez intézett szózata. 

(Vége.) 
Alaptalan továbbá és szerfelett igazságtalan a gya-

nú, mintha a zsinaton a tanácskozás szabadsága korlá-
toltatni fogna. 

Mily kevéssé ismerik azok, kik így gondolkodnak, 
a pápa és püspökök érzületeit, — az egyház cselekvési 
módját ! 

A legbizonyosabban tudjuk, miszerint a szentatya 
nyiltan kimondott akarata, hogy sem a tanácskozmányok 
szabadsága, sem azok tartatna ne korlátoltassék ; ez magá-
ban a dolognak természetében fekszik. 

Mert az egyházi zsinatban nem különböző pártok küz-
denek a reábeszélés minden eszközeivel a győzelemért, az 
egyes tagok nem arra törekesznek, hogy többség elnyerése 
által túlsúlyra emelkedjenek elleneik felett. 

A véleménykülönbség daczára a hitelvekre nézve mind. 
nyájan egyetértenek, mindnyájan egy czélt tartanak szem 
előtt: a lelkek üdvösségét és a kereszténység jólétét. 

A tanácskozmány ott nem az ellenfél legyőzése vagy 
külön érdekek előmozdítása véget foly, hanem, hogy az 
igazság minden oldalról megvilágíttassék és a döntő hatá-
rozat csak akkor hozassék, lia minden nehézség megoldva, 
minden homály felderítve lőn • kivált pedig, midőn a vallás 
örök igazságairól van szó, a zsinat soha sem fog legkeve-
sebbet is határozni a nélkül, hogy előbb a tudomány és 
legérettebb megfontolás minden eszközeit kimerítené. 

S mit mondjunk azon méltatlan gyanúsításra, hogy a 
püspökök az emberektőli félelemből nem fognak a conci-
liumon a köteles őszinteséggel nyilatkozni? Emlékezve 
Urunk parancsára : hogy ne szidalmazzuk azokat, kik 

minket rágalmaznak, egyszerűen válaszoljuk : a katholikus 
egyház püspökei az egyetemes zsinaton, hivataluk és tevé-
kenységi körük ezen legfontosabb ügyletében, soha^és semmi 
esetben sem fognak megfeledkezni minden kötelességeik 
legszentebbikéről, — a kötelességről: tanúságot tenni az 
igazságról. 

Megemlékezve azon apostoli mondatra : ki az embe-
reknek tetszeni akar, az nem Krisztus szolgája, emlékezve, 
hogy számot kell adniok Isten ítélőszéke előtt, nem fog-
nak más iránytűt ismerni, mint vallásukat és lelkiisme-
retüket. 

Nem tartottuk reánk nézve méltatlannak a kath. püs-
pöki kart és egyetemes zsinatot ily szomorú gyanúsítások 
ellen védeni, mert hisz apostoli tiszte miatt, valamint az 
egyház és lelkek iránti szeretetből, a világapostol sem késett 
magát a legalaptalanabb vádak ellen védelmezni. 

Ha pedig a szentatya iránt tartozó tisztelet és szeretet 
teljes megtagadásával a szentszéket s a pápa szándékait 
gyanusitjuk ; ha őt, a Krisztus által mindenek pásztorává 
és sziklájává rendeltet, kin az egész egyház nyugszik, egy 
párt kezeiben párteszköznek nyilvánítjuk, ha őt uralomvágy-
ról és gőgről vádoljuk, mint vádolták Krisztust Pilatus előtt 
lázításról, népizgatásról : ily beszéd iránt hiányzanak szava-
ink, hogy bánatunkat eléggé kifejezhetnék azon szellem 
felett, melyből ily nézetek származnak. 

Semmi sem oly idegen és a katholikus egyház 
lényegével oly ellentétes, mint a pártszellem ; semmi ellen 
sem nyilatkozott Krisztus és az apostolok oly határozottan, 
mint a pártoskodás, a megoszlás ellen. És hogy hasonló 
szakadás útját állja s az egység kapcsát békében megtartsa, 
az apostolok közül egyet központul, íőpásztorul választott, 
ennek atyai tekintélye alá rendelvén a többit s a világ összes 
püspökeit és hiveit a hit- és szeretetre fektetett engedelmes-
ség lánczával köté ahhoz. 

Igaz, hogy egyházunk sokszerü emberi és nemzetiségi 
különbözeteket zár magában. 

A legeltérőbb egyházéleti testületeket, alakulásokat 
hordja kebelén ; eltűri, sőt oltalmazza az elméleti és gya-
korlati vélemények különbségét; de soha sem türi a párto-
kat, mint ö maga sem párt. És kath. szív mindaddig, míg 
szenvedély által nem homályosul el hitében és szeretetében, 
egyházi s vallási tekintetben párthoz nem szegődhetik, mert 
hite arra indítja őt, hogy tulajdon nézetét s az egyéni néze-
teket és szenvedélyeket szeretettel és határtalan bizalommal 
rendelje alá a legfelsőbb, csalhatlan tanitói tekintélynek, 
melyet Krisztus hallgatnunk rendelt s a melyről örökké 
állanak szavai: ki titeket hallgat, engem hallgat. 

A következő egyetemes zsinaton ezen legfelsőbb csal-
hatlan tanító hivatal vagy az által Krisztus és a Szentlélek 
fog szólani mindazokhoz, kik jó akarattal birnak és szavát 
hallják. Valamint Péter és az apostolok az első zsinaton 
egyvéleményüek voltak és egy nyelven beszéltek, így lesz 
az ma is s a világ előtt be fog bizonyulni, hogy valamint az 
első egyházközségben, úgy a mai kath. világban is, egy szív, 
egy lélek uralkodik. 

Ha napjainkban előbbi rosz idők bajai, Istennek hála, 
orvosolva lettek, ha a vallási élet az idők kedvezőtlenségé-
nek daczára erősbült s a lelkek üdvére, a szegények örömére 
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sok jó történt; lia a hivők és papság között a hitbátorság és 
egyházszeretet növekedett, ha az egész föld kerekségén 
Isten országa u j erővel gyarapszik, növekedik s az ellene 
indított támadások, kiállott szenvedések, neki u j erőt köl-
csönöznek, tagadhatlan, hogy mindez csupán az érzelmek 
egységéből származik, mely, Istennek hála, némely jelenték-
telen megzavarások leszámításával, az egész kath. világon 
uralkodik. Nem hiú dicsekvés, hanem malasztteljes és nyilt 
igazság, hogy a kath. világ püspökei az apostoli székkel a 
legbensőbb egységben élnek s a papság és nép viszont püs-
pökeivel együtt érez. Ezek alapján az egyház különböző 
osztályai között egyetértés uralkodik, a világ mindennem-
zetü katholikusai magukat egynek tar t ják a hitben és sze-
retetben ; az idők szükségei és viharai ezen összetartozást 
csak szilárdították, jelesül minden népnek szerető közre-
hatása a szorongatott szentatya körül az egységet még 
szorosabbá fűzte. 

Mint Krisztus küldöttei, ezen egység szellemében, in-
tünk, kérünk, kényszerítünk benneteket mindnyájatokat, 
főkép a szent tanítói hivatalban munkasegédeinket, a papo-
ka t , hogy szóval, Írással és cselekedettel ápolják, támogassák 
az egység szellemét s távolítsanak el mindent, a mi meg-
szakadást okozna és az emberi szenvedélyeket felizgat-
hatná. 

Nem sokára hosszabb időre elhagyjuk egyházme-
gyéinket és szívünk szorul, ha napjaink nagy veszélyeire 
gondolunk. 

Elhatároztuk és elrendeljük tehát, hogy deczember 
8-tól kezdve egyházmegyénk minden plébániáján 3 napi 
ajtatosság tartassék Jézus sz. nevének tiszteletére, mely 
ajtatosság rendére vonatkozó rendeleteket fentart juk ma-
gunknak. 

Jézus sz. békéjének kegyelme, a hold. Szűz és minden 
szentek esedezése legyen veletek. 

Fulda, szept. 6. 1869. 
Pál , kölni érsek. Gergely, münchen-freysingeni érsek. 

Henrik, boroszlói herczegpüspök. Antal, würzburgi püspök. 
Kristóf, fuldai püspök. Vilmos, mainzi püspök. Ede Jakab , 
liildesheimi püspök. Lajos, leontopolisi püspök, Szászország 
apostoli he'iynöke. Konrád, páderborni püspök. Pankrácz , 
augsburgi püspök. Mátyás, trieri püspök. Miklós, halikarnas-
Susi püspök, Luxemburg ap. helynöke. János Henrik, osna-
brucki püspök. Lothár, leucai püspök, freiburgi érsekmegye 
káptalani helynöke. Fülöp, ermelandi püspök. Nep. János, 
kulmi püspök. Miklós, speyeri püspök. Károly József, vá-
lasztott rottenbugi püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , okt. 1. Az egyház terebélyes fájának egyik 

ágáról az őszi szellő fuvallatára egy levél lehullott. Jácint 
atya, a párisi notre-dame székesegyház jeles szónoka, elbu-
kot t . Állt, magasan állt, nem vigyázott — s elesett. Nagy 
volt, míg a magasban, a szószéken állt s vajmi kicsiny 
most, midőn elszédülve a magasból lezuhant. 

Jác in t atyát ismerte mindenki; bukása fájdalmat 
okozott a hivőknek, de nem lepte meg azokat, kik beszé-

deit az utolsó időkben figyelemmel kisérték. Oly térre lé-
pett volt bukása előtt, mely sikamlós voltánál fogva igen 
alkalmas az elesésre. — Azért, a ki áll, kivált sikamlós 
téren, vigyázzon, hogy el ne essék ! 

Levelét, melyet a rend főnökéhez Rómába intézett, de 
mely inkább a nagy közönség számára Íratott, nem közöl-
jük ; közölték azt már a napilapok eléggé. Kijelenti levelé-
ben Jácint a tya : 1) hogy elhagyja a párisi notre-dame szé-
kesogyház szószékét, mórt nem akar parancsszóra hamis 
nyelven beszélni vagy sok dolgot parancsszóra elhallgatni ; 
2) hogy elhagyja a zárdát, mely reá nézve lelki fogházzá 
változott; 3) tiltakozik azon elvek s gyakorlatok ellen, 
melyek rómaiak s nem keresztények ; 4) tiltakozik az evan-
géliumnak szentségtörő elferdítése ellen, melyet egy u j tör-
vénynek farizeismusa lábbal tapod ; 5) hivatkozik az egye-
temes zsinatra, mint orvosszerre; 6) ha pedig ezen zsinat nem 
úgy határozna, mint ő kivánja, hivatkozik egy más zsinat-
ra, mely az egyetemes egyházat jobban képviselje. Ezen 
hat pontba van összevonva Jácint atya levelének tartalma, 
íme, minőt eshetik az, ki áll, ha nem vigyáz ! 

Az egyház iránt ellenséges indulattal viseltető sajtó 
sietett kizsákmányolni ezen hires levelet s azon édes álom-
ban ringatja magát sok egyházellenes katholikus s nem-
katholikus, hogy az egyháznak ismét egy halálos döfés 
adatott, mely vonagló életének végét ismét közelebb hozza ! 
Mi történt tehát, mely az egyházellenes szellemeket oly 
lázas mozgalomba hozta? Egy kitünőtelietségű szerzetes 
elhagyta zárdáját, állását, Róma ellen irt, fellázadt saját 
elöljárói s a római pápa ellen. Ez ugyan nagy szerencsét-
lenség magára az önfeledkezett szerzetesre; de az egyházra 
nézve nem szerencsétlenség, hanem, mint szerető anyára, 
fá jdalom; sem több, sem kevesebb. Az egyház Jácint ezen 
tette által nem szenved többet, mint a szőlőtő, melyről az 
őszi szél fuvallatára egy levél a földre hullott. Jácint a tya 
az evangeliumi szőlőtőn nem volt egyéb, mint egy levél, 
mely diszére vált a tőnek addig, míg a tőnek nedve által 
táplálkozott. Most a lázadás fagya által megdermesztve a 
kevélység szele által a tőről leszakíttatott, porba hullott. A-
szőlősgazda látja a levelet a porban fetrengeni, rátekint és 
felette szánalomra gerjed, hogy így kell a földön elhervad-
nia. A szőlőtő maga nem szenvedett semmit, mert jő a ta-
vasz s u j levelek fogják diszíteni dús lombjait. 

De hogy szent Jakab apostolnak leveléből vett hason-
latunkat a történetből merített példák által is igazoljuk, 
vessünk rövid pillanatot az egyház közelmúlt életére. 

Diszére vált az egyháznak egykor P a s s a g l i a K á -
r o l y is. A római Gésu egyház szószékéről hirdette Isten-
nek igéjét kenetes szavakban ; a szeplőtelen fogantatás 
dogmáját nagytudományosságu könyveivel dicsőítette ; a 
római collegiumban a hittanra az egész világ fiait kitűnően 
tanította ; kedvelt, tisztelt egyéniség volt az egyházban. 
Felkerekedett a forradalom siroccoja, a levél a szőlőtőről 
lehullott s a földön elszáradt. Ki merné állítani, hogy a 
római pápát, az egyházat, emiatt szerencsétlenség érte ? 
Pius ezáltal nem lett kevésbbé nagy, kevésbbé hatalmas 3 
elleneire nézve kevésbbé félelmetes. Aki kárt szenvedett, az 
nem az egyház volt, hanem a szerencsétlen Passaglia, ki 
most, mint az elszáradt szőlőlevél, tekintetre sem inéltattatik. 
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B o n a v i n o K r i s t ó f egykor jeles papja volt Ge-
nuának. Már a papnöveldében kitűnt szellemi fensősége s 
jámborsága által. Mint pap a legszebb reményekre jogosí-
totta az egyházat; felkerekedett a kevélység forgó szele, a 
szegény Bonavino elesett ; a levél lehullott, elszáradt s mo3t 
mint szabadgondolkodó Franchi Ausonio neve alatt tengeti 
életét. Az egyház, a katholicismus áll, a szerencsétlenség 
Bonavinot érte, kit most saját kenyeres pajtásai, Crispi és 
Mordini, törvényszék elé idéztek. 

R e a l i E u s é b , laterani kanonok, gyönyörütehet-
ségü, böismeretü pap volt. A vaticán közelében élve, az ott 
tündöklő napnál melegedve, szép névro tett szert. A libera-
lismus dere megfogta, megfagyasztotta e levelet, lehűlt s 
elszáradt. Reali városról városra já r t , nyugalmat nem lelt s 
nyomorultan elveszett. Ki beszél most róla? Kívülünk, kik 
őt mások okulására felemlítjük, alig valaki. Az egyház, a 
szentszék áll, a baj, a szerencsétlenség, Realit sújtotta. 

De nevezzetek nekünk csak egyet a liberalismus révé-
ben elbukott Liveranik, Bobonek, Perfettik, Izaják, Mon-
ginik, Robeccliik, Proták közül, ki az egyházat, a római 
pápát meggyengítette volna ! Nincs egy sem. A hitetlenek, 
a szabadonczok, megtapsolják az elbukót, azután kigúnyol-
j á k s lábbal tapossák az elszáradt levelet. 

Idézhetnénk mi a franczia történelemből is akárhány 
papot s szerzetest, ki elbukott. Hova lettek Châtel, Con-
stant, Chantôme, Auzou, Blacher, Mont-Louis s mások ? 
Díszítették az egyházat, — felfuvalkodtak, elbuktak, de 
az egyházat út jában fel nem tartóztat ták. Hát Lamennais 
Robert, kiről Lamartine történelmében azt irja, hogy a kö-
zönyösségről irt munkáját az emberek, mint égből jö t t 
könyvet, kézről kézre adták s őt mint fiatal apostolt, ki a 
hitet fogja újra virágzásba hozni, majdnem imádták, hova 
lett ? Elbukott , a levél lehullott a szőlőtőről s elszáradt. 
Megszívlelésül ide ik ta t juk, mit Considérant Victor La-
mennaisről irt : Te, ki pap létedre oly nagy hűhóval hirde-
ted a népek iránti szeretetedet, ki el akarod hitetni, hogy a 
népek közt helyreállítani jősz a valódi testvériséget, melyet 
Isten adott nekik az idők kezdetén, micsoda kéz által avat-
tattál fel p rófé tának? Ki vagy te? Mi láttunk tégedet, 
midőn a római egyházat védelmezted, azután egy Róma 
által megbélyegzett lapot szerkesztettél; mi tudjuk, hogy 
mint papot a római egyház kárhoztatott, míg máskor 
ugyanazon egyháznak hódoltál. Később a pápának s egész 
Európának szemébe dobtad büszke lázadásodnak müvét, 
mely Európát mozgásba hozta. Te voltál szabadoncz, for-
radalmár, népszónok, te minden akartál lenni, hogy meg-
újítsad a föld színét. S midőn végre a csendesség és nyuga-
lom napjai után a sajtó terén ismét feltűntél egy nyilatko-
zattal, mely ar ra látszott hivatva lenni, hogy állhatatlan-
ságod végét jelezze s személyed talányos voltát megoldja, 
mi ezen fellépésedet határozatlannak, bizonytalannak, irány-
talannak tartottuk s te, ki jellemedet annyiszor változtat-
tad, ki voltál pap, bölcsész, keresztény, próféta, népszónok, 
rationalista, politikus, socialista, végre lattél republikánus 
s így sülyedtél fokról fokra. 

Mindebből az a tanúság, hogy Jácint atya bukása ép 
úgy neki ártott, mint ártott más elbukott eldődeinek. Az 
egyház rendületlenül álland a sziklán, melyre alapíttatott. 

A másik tanúság pedig az, hogy a kik állanak, vigyázza-
nak, nehogy elessenek. Az egyház által kijelelt útról ha va-
laki csak egy lépéssel is letér, nem tudja, hol fog megálla-
podni ! Azért, a kik állanak, — vigyázzanak, hogy el ne 
essenek. 

r r r 

ROMABOL i r ják , hogy Nagyboldogasszony napja ez 
idén is a szokott ünnepélyességgel ületett meg. Már korán 
reggel hirdették az angyalvár ágyúi a napnak ünnepélyes 
voltát ; 0 szentsége tíz óra felé hagyá el a vaticant és szo-
kott kiséretével a Santa-Maria-Maggiore templomba ment, 
hol az ünnepélyes szertartások, mint rendesen, végbe men-
tek. — A szent mise a nagy oltáron mondatott s pedig Bilio 
bibornok által, ki a basilikának távol lévő főpapját, Amat 
bibornokot, helyettesíté. A latin alkalmi beszédet a nemes 
if jak collegiumának egyik növendéke tartotta, azon kivált-
sághoz képest, melyet e collegium 1828-ban XII. Lso pápá-
tól nyer t , a mely esztendőig az ezen ünnepi beszédnek a 
pápa jelenlétében való tartása a trinitariusok főnökének kö-
telessége volt. 

Mindjárt a szent mise után ő szentsége, magára vévén 
az erre megkivántató egyházi ruhákat , a sedia gestatorián 
a XIV. Benedekről elnevezett bejárás feletti loggiara vite-
tett s onnan a beláthatlan nagy számmal egybegyűlt népre 
apostoli áldását adta. Innen visszatérve a basil ikába, azon 
gyönyörűen felékesített confessióba ment, melyet maga saját 
költségén készíttetett a főoltár alatt s a Megváltó bölcsője 
előtt, mely jelenleg ott őriztetik, néhány perczig imádkozott 
s onnan a Sixtinába vonult, hogy a rendeletei szerint foga-
natba vett kijavítási munkákat megszemlélje. Ezen V. Sixtus-
tól származó kápolna, melyben V. sz. Pius teste is nyugszik, 
Borgkése féle szép kápolnának általellenében van. Idők 
folytán némileg megrongálva levén, IX . Pius ki javí t tat ja , 
mely tekintetben az emporiumnak márványkincsei nagy-
szerű szolgálatot tesznek. 

A zsinati előkészületeknek anyagi része,értjük többi közt 
az ülési helyiségeknekjó karba hozását,változhatlan erélylyel 
folytattatik ugy, mint azon munkák is,melyek a leendő kiállí-
tás helyén foganatba vétettek. Ezen kiállítás, mint már emlí-
t ő k ^ karthausi barátok Michel Angelo által építettt zárdájá-
ban fog tartatni , mely az akkori építészetnek egyik gyönyörű 
maradványa. Az elfogadott terv szerint csak annyi újítás 
és hozzáépítés történik, amennyi a kiállítandó tárgyak biz-
tonságba helyezésére okvetlenül szükséges; nehogy fölösle-
ges u j építkezések által a nyönyörü építmény eredeti szép-
ségéből bármit is veszítsen. Az ide vonatkozó munkák leg-
főbb vezetésével a közmunkák ministere, mgre Berardi, van 
megbízva s a római lapok hétről hétre rendes tudósításokat 
hoznak azoknak menetéről. 

Ugyanazon napon a franczia nemzeti templom-
ban , mely szent Lajos védnöksége alatt áll , mgre 
Martinelli által ünnepélyes szent mise tartatott a f ran-
czia császári családért, melyen a franczia követségnek szá-
mos tagja, a róm ai franczia akadémiának növendékei és az 
antibesi légiónak több tisztje vo lt jelen. — Bonaparte bibor-
nok csak néhány perezre jelent meg egyik karzaton, mert 
a bibornokok, köztudomás szerint, a pápai és bíbornoki 
kápolnákon kívül, nem jelenhetnek meg nyilvánosan bármely 
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isteni tiszteleten, ámbár e tekintetben gyakran történnek 
egyes kivételek. 

Az időjárás többnyire igen meleg volt, mi a városnak 
egészségi állapotára némi káros hatást gyakorolt. Egyes 
viharok a mult napokban azonban alább szállíták a hőség 
fokát, minek következtében a közegészség is kedvező irány-
ban megváltozott. 

Művészi körökben igen fájlalják Poletti lovagnak ha-
lálát, ki a város falain kívüli sz. Pál templomának kijavítá-
sával volt megbízva. Az erre megkivántatómárványt a comói 
tó tájáról hozatta s kevés nappal halála előtt személyesen 
oda rándult, hogy a márványdarabok kiválasztása saját 
ellenőrizése mellett történjék. Ezen kiránduláson két vagy 
három napi roszullét után a halál áldozata lőn, számos ba-
rátai méltó fá jdalmára; egész vagyonát, minthogy egyenes 
örökösei nem voltak, Modena városának hagyta, hol 1792-ben 
született. 

A kedvezőtlen időjárásnak daczára ő szentsége, a ró-
maiak és az egész kath. világnak örömére, változatlan kitűnő 
egészségnek örvend. 

F L O R E N C Z . A mult hónapban az olasz szabadkő-
művesség itt tartotta átalános congressusát. Azok száma, 
kik részt vettek, nem felelt meg a várakozásnak, amennyi-
ben azon 150 olasz páholy részéről, melyek a florenczi 
Nagyorientet ismerik fejükül, csak 115 képviselő jelent 
meg s kik közül viszont csak 70—90 vett részt a gyű-
lésekben. 

Trappoli nagymester, az olasz parlamentnek tagja, a 
Confiordia nevü páholyban nyitá meg a congressust egy 
beszéddel, melyből a legkirívóbb helyeket közöljük : 

Az utolsó félszázados zsarnokság alatt a carbonaris-
mus pótolta a szabadkőművességet. Ezen carbonarismusnak 
veszélyes czélzatai voltak s azért a szabadság hajnalán el-
tűnt s eddigi követői az u j szabadkőmüvesi páholyokat 
népesiték be. 

Azon félszázados éjszaka azonban (1815—60) nem 
volt gyümölcstelen; koránsem volt meddő tétlenségnek kor-
szaka. A szabadkőművesség, mely a franczia császárság és 
a franczia-olasz királyság kar ja i közt gond nélkül elaludva, 
e két hatalommal egy időben megszűnt, ismét feltámadt 
1860-ban, roszul szervezve ugyan, de függetlenül. Mindenütt 
keletkeztek u j egyesülési központok és a felszabadult pol-
gárok oly tömegesen tódultak a páholyokba, hogy kevés 
híja volt, miszerint a szabadkőművesség szent fája a körülte 
tolongó sokaság által össze nem tiportaték ; minél fogva nem 
is csudálhatni, ha ily nagy tömeg közt találkozott sok oly 
egyén is, ki mindenre volt inkább méltó, mint a szabadkő-
műves szent elnevezésére. 

E mozgalmat szabályozni kelle az által, hogy egy Gr. 
O. felállítása által az egyes páholyok létezése ennek elisme-
résétől tétetett függővé. Igy keletkezett 1861-ben 22 olasz-
honi páholynak kölcsönös megegyezése folytán az első 
florenczi Grand Orient, mely két esztendő múlva máris 77 
páholyt egyesített engedelmessége alatt. 

De ezen első G. \ 0 . \ a nézetek igen nagy korlátolt-
ságában szenvedett. Programmjának egyes pontjai voltak : 
a személyes Isten és a monarchia, mely szűk keretbe a sza-

badkőművesség jellemét, mely abban áll, hogy a becsüle-
tes és jóakaratú embereket egyesítve , más dogmát ne 
ismerjen el, mint a szeretet, a kölcsönös türelem, a szabad-
ság és testvériesség dogmáját, beszorítani alig lehetett. — 
Az első G. \ O.'.-nek eme szükkeblüsége okozá, hogy tagjai 
visszavonulni kényteleníttettek és hogy 1864-ben egy má-
sodik G.\ 0 . \ keletkezett, mely az átalános czélnak és a 
nemzet kívánalmainak jobban megfelelt. 

Az újjászervezés annál nehezebb volt, minthogy az 
1866-i háború minden munkát félbeszakított. Ehhez járul -
tak még azon visszaélések is, melyek a felvételek alkalmá-
val elkövettettek s melyek oly nagy hátrányára voltak a 
szabadkőmüvesi ügynek, hogy az u j G. \ 0 . \ az öröklött 77 
páholy közül C3ak 15-öt tar thatot t fen. — Mindazonáltal az 
olasz szabadkőművesség épen az u j G. \ 0 . \ üdvös műkö-
dése folytán rövid idő alatt nagy felvirágzásnak indult. — 
Számos uj páholy alapíttatott, a szabályellenesen alakultak 
legnagyobb része a G. \ O.'.-tel lépett közösségre ugy, hogy 
az 1867-ben Nápolyban tartott congressus alkalmával már 
körülbelül 90 páholyból jelentek meg a képviselő testvérek ; 
ámbár a legalább névleg fenálló gyüldéknek száma majdnem 
140-re rúgott, melyek közül azóta 61 megszűnt, míg 77 
páholy, 10 káptalan és 2 conlave újból alakult úgy, hogy 
jelenleg ide nem számítva a skótszertartású páholyt, 
Olaszhonban jelenleg körülbelül 150 páholy van, melyek 
közül azonban csak 130 dolgozik. 

A nagymesternek ezen beszédéből tehát világosan 
kitűnik, hogy az olasz szabadkőművesség a volt carbona-
rismusnak elemeit rejti magában ; mit eddig mindig tagad-
tak. — A nagymester maga constatálja továbbá, hogy a 
szabadkőművesség 1850 után igen roszul volt szervezve 
Olaszországban s hogy a betolakodó tanonczok tömege oly 
sűrű volt, miszerint máris veszedelmessé vált ; hogy továbbá 
igen sok „méltatlan testvér vétetett fel s hogy a felvételek 
alkalmával elkövetett visszaélések nagy rendetlenséget okoz-
tak a páholyok belsejében. Elmondja továbbá a nagymester, 
hogy a szabályellenes páholyok igen nagy számmal voltak. 

Még fontosabb leleplezéseket tőn Trappoli T . \ zárbe-
szédében, melyben többi közt azt is mondta, hogy a sza-
bályellenes páholyok, melyek egyébiránt a szabályosaknál 
nagyobb tovékenységet fejtenek ki, az erkölcsösség tekin-
tetében mi biztosítékot sem nyúj tanak, hogy azokban igen 
sok kétesjellemü ember működik s hogy tagjainak nagy ré-
szét gazemberek és gonosztevők képezik. 

Valószínű, hogy az ily módon megtisztelt szabályelle-
nes páholyok nem fognak a felelettel késni s szintoly való-
színű, hogy azok a G. \ O.'.-röl hasonlókat fognak mondani, 
mely kölcsönös bókolásoknak meglehetős érdekkel nézünk 
elébe; minthogy mindebből csak az derül ki, hogy a sza-
badkőművesség a gonosz szenvedélyeknek gyűl- és menhe-
lye és hogy tagjai jobban tennének, ha a helyett, hogy egy-
házunkat folytonosan ostromolják, saját magukat tisztíta-
nák meg a salaktól ; csakhogy ez utóbbit nem tehetik, ha 
csak önmagukat megsemmisíteni nem akar ják . 

A mi az ugyanezen alkalommal elvégzett munkát illeti, 
azok a következőkre szorítkoztak. 

Elsőben a congressusnak tisztikara választatott meg és 
pedig a nagymester elnöklete alatt Curcio és Landi T T . " 



első és második felvigyázónak, Macchi szónoknak, Pasquali 
t i tkárnak, Aducci szertartásmesternek és Rosange páholy-
födőnek. — Továbbá, helybenhagyattak az átalános sza 
bályzatok s elhatároztatott, hogy azok az egyes páholyok 
véleményezése mellett történendő végleges kidolgozásuk és 
elfogadtatásuk után 5 évre birandanak [érvénynyel, mely 
idő alatt semmi ürügy alatt nem revideálhatok. 

Elhatároztatott továbbá, hogy az olasz szabadkőmű-
vesség más nővéreket nem ismer, mint az egyes testvéreknek 
nejeit ; de hogy még ezeknek sem szabad a páholyok mun-
káiban részt venni vagy egyes. külön páholyokba össze-
állani. 

Ezen formula: „A mindenség nagy alkotójának dicső-
ségére" megtartatott, mint műszó, mert értelme elég tág, 
hogy bármily hitnézetü testvér lelkiismeretének nagyobb 
felháborodása nélkül kiejthesse. A felveendőkhez eddig in-
téztetni szokott kérdés : mi a vallásod, ezentúl kimarad és 
ama többi kérdés, mely az úgynevezett végrendeletet meg-
előzi, ezentúl ekként fog hangzani : mik az embernek köte-
lességei a közös haza iránt ? mik kötelességei önmaga iránt ? 
mik kötelességei felebarátja iránt ? 

Határozatba ment továbbá, hogy a Gr.-. 0 . \ beleegye-
zése és engedelme nélkül senkit sem szabad a rendbe felvenni 
és hogy az úgy nevezett katona-, munkás- és paraszt-páho-
lyok külön felállítása ezentúl ne türessék. 

Hasonlólag elfogadtatott azon határozat is, mely a pá-
holyoknak megtiltja a Grand Orient engedélye nélkül bár-
mily irányban a nyilvános sajtónak közreműködését igénybe 
venni. — Ime, a praeventiv censura a híres szabadelvüségü 
szabadkőművesség kebelében ! E határozatnak méltó pár ja 
az, mely az egyes páholyoknak megtiltja belső szabályza-
tukon bármely változtatást eszközölni a Grand Orient tudta 
és engedélye nélkül. 

Végül még jutalomdíj tüzetett ki a „legjobb" könyvre, 
mely ezen évben a j e z s u i t á k e l l e n fogna megjelenni. 

Ezekből pedig az tűnik ki, hogy az olasz szabadkő-
művesség ügyei roszul mennek s a congressus maga t á r j a 
fel a hibáknak, a rendetlenségnek, a viszályoknak és cor-
ruptionak reánk nézve majdnem élvezetesnek mondható 
képét, mely egyszersmind eléggé hű vonásokban ama köl-
csönös türelmetlenséget is tünteti elő, mely a szabadkőmű-
vesség egyes tagjait, úgy látszik, nem annyira összefűzi, 
mint inkább erőszakosan összeszorítja. 

IRODALOM. 
„Négociation de Consalvi a Paris pour le Concordat." 

D'après M. Aug. Theiner. 

(Vége.) 

Azonban minden Theiner iránti tisztelet mellett, puszta 
szavára, állítására nem hihetünk és azért érveket követe-
lünk tőle. Hol vannak tehát az érvek, melyeknél fogva 
Theiner az első consulnak némi részt tulajdoníthatna Ber-
nier közleményeiben Consalvihoz ? Consalvi levelében, is-
mételve mondjuk, egy szó sincs, mely ezen hypothesisnak 
kedvezne, miről minden olvasó könnyen meggyőződhetik. 

Consalvi ugyan beszél egy bi lletről, melyet Bernier vele 
közölt jul. 13 a reggelén, melyhez csatolva volt vázlata a 
Hautrive által fogalmazott hamis concordatumnak és mely-
ben a leendő orléansi püspök mondja a bibornoknak, hogy 
nem kell kétségbe esni, mert jó vége lesz a dolognak ; de 
szóval sem említi, hogy ezen billet Bonaparte inspiratiojá-
ból származik vagy hogy figyelmeztettetett volna a jövő es-
hetőségre. Továbbá, ezen billet többé nem létezik, mit Thei-
nerrel együtt nem sajnálhatunk eléggé, mert az bizonyára 
több dologra deríthetne kellő fényt, mint csak a Consalvi 
emlékirata szerzőjének hűtlenségére, rosz akara tára , mely-
ről Theiner szól. 

De nomcsak azt állítja Theiner, hogy az első consul 
értesítette Consalvit, hanem, hasonlókép minden érv nélkül, 
azt is, hogy a Hautrive által szerkesztett concordatum tud-
tán kivül történt és adatott át a congressus ban. Ime szavai: 
„Marat, úgymond, most átküldötte a concordatumot aláirás-
ra Caillard urnák, ki Talleyrandnak távolléte alatt a kül-
ügyeket vezette, átküldötte a teljhatalmat a két fogalmaz-
ványnyal együt t , tudniillik a Bernier és Consalvi közt 
megállapítottat és a Hautrive által szerkesztettet, melyet 
egyedül fogadhattak el a franczia megbi zottak és melyet a 
pápa megbízottjai sem vethettek el, látván, hogy a két 
szerkezet lényegében majdnem egyenlő és alig különbözik 
egyik a másiktól. Képzelhető-e, mondja tovább Theiner, 
szemtelenebb csalás ? Semmi sem bizonyítja jobban a go-
nosz és félelmes összeesküvést, mely a kormány körében 
támadott a concordatum teljes bevégzése ellen. Miképen 
liiliotnők, kivált bizonyítékok hiányában, hogy az első con-
sulnak része lett volna ezen nemtelen eljárásban ? Mily 
színt lehetne felhozni ar ra nézve, hogy ő önmaga járul t 
volna a siker meghiúsulásához vagy legalább messzebbre 
tolta volna ki oly alkudozás befejezését, melynek bevégzé-
sét oly türelmetlenül vár ta ?" 

Ha jól felfogtuk e szavak értelmét, eszerint azt kell 
hinni, hogy az u j concordatumnak szerkesztése és annak a 
hitelesítő congressushoz való átküldése, oly szemtelen csalás, 
melyben az első consulnak semmi része sem lehetett. Ez 
bizonyára fontos mondat, de mely Theinert ismét ellenmon-
dásba hozza önmagával és a tényekkel ; minekelőtte azon-
ban ezzel foglalkoznánk, szeretnők, lia e kérdésre felelne : 
Hogyan hihetnök mi is, kivált bizonyítékok nélkül, hogy a 
kormány tagjai annyira meg merték volna csalni az első 
consult saját létük veszélyeztetésével ? Mily szine lehet 
annak, hogy tőle függő férfiak merészolték volna tervét 
meghiúsítani ily nemtelen eljárás által, maguk hatalmával 
szerkesztvén egy concordatumot, ellenkezőt avval, melyet ő 
már helybenhagyott és így megfosztották teljesülésétől az 
alkudozást, melynek befejezését ő oly forrón óhajtotta ? 

Ha Bonaparte megcsalatott, mint mondatik, mikép 
mondhatja Theiner a 223-ik lapun ellenkezés nélkül : „Ok, 
tudniillik a miniszterek, ki akar ták játszani Bonapartét ; 
azonban ő élesebbeszü levén náloknál, ügyesebben kiját-
szotta őket, mi felmenti őt minden felelősségtől és veszély-
től. Az aláirási ülésbe vitette tehát a szerencsétlen concor-
datumot, mely alkalmas volt minden ez ügybeni alkudo-
zást lerontani Rómával." Fölebb azt mondá Theiner, hogy 
a kormányférfiak küldötték az okmányt a franczia meg-
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b í z o t t a k n a k , itt pedig azt az első consulnak tulajdoní t ja . 
A legjobb aka ra t sem képes ezen két ellenkező állítást ösz-
szeegyeztetni. 

Továbbá, ha a Haut r ive által szerkesztett concorda-
tum csak szemtelen csalás, melyben semmi része sem volt 
az első consulnak, az semmikép sem lehetett volna megle-
petve, midőn látta, hogy az ülésben a concordatum elvet-
tetik ; sőt inkább teljes megelégedéssel fogadhatta volna az t} 

minthogy az helyeslésével nem találkozott, sőt teljesen el-
lenkezett tervével, annál inkább, mivel, ha Rómával s zaka-
dás állott volna be, ő teljesen fel lett volna mentve a fele -
lősségtől és az e l járás gyülöletessége egyedül a kormány-
férf iakra háramlott volna. Azonban a tények ellenkezőről 
tanúskodnak. Midőn ugyanis az első ülés után, mely egész 
éjen át tartott , Bonaparte József jelentette testvérének, 
hogy Consalvi egyátalán nem a k a r j a aláirni az elébe ter-
jesztett concordatumot és egy másik, általa megállapított 
szövegűt adott elő, az első consul dühbe jött , da rabokra 
szaggatta az u j concordatumot, főkép, mint Theiner mond-
ja , a kath. cultus szabadságáról szóló czikknek megváltoz-
tatása miatt, mert makacsul ragaszkodott a kormány által 
megállapított formához. K é r j ü k Theinert , magyarázza meg 
az első consul dühét és ad ja okát azon kemény szavaknak, 
melyoket az Consalvihoz intézett, midőn a 250 teri tékü la-
koma a lkalmával mindenki hallatára mondá : „Ily késlel-
tetés felingerlő; elhatározásom rendíthetlen ; vagy az én 
tervem vagy semmi más ; különben tudom, mily részre kell 
állanom." Ki tagadhatná eszerint, hogy az aláírásul elő-
terjesztet t szerkezet az ö terve volt és nemcsak a minisz-
terek csalása, mint azt Theiner nevezi ? 

De maga a dolog természete is ellenkezik az ily fe lte-
véssel. Mikép is lehetne az első consulról oly kevés sagaci-
tast feltenni, hogy ő Consalvinak aláírásul oly szerkezetet 
ter jeszte t t volna elő, melyben több oly czikk foglaltat ik ; 

melyeket az elvetett, bizalmasan pedig figyelmeztette volna 
őt, hogy más concordatum fog elébe terjesztetni, mint mi-
nőben Bernierrel megegyezett ? 

Igy cselekedve nem hiusította-e volna meg az egész 
sikert, melyet pedig oly sovárogva ohaj tot t ? Aztán mily 
együgyűség volna az, valaki t tőrbe ejteni akarni , de figyel-
meztetni is, hogy neki tőr van vetve ? Meg vagyunk győ-
ződve, hogy ha ily értesítés történt, az Berniernek, nem pedig 
az első consulnak tulajdonítandó. Azonban Consalvi erről 
sem tesz említést még azon barátságos levélben sem, melyet 
Bernierhez intézett s melyben megköszöni nemes bizalmát. 

Theiner elbeszélése tehát sokkal több állítást, hypo-
thesist, pontatlanságot foglal magában, a körülményeket is 
oly önkényüleg a lakí t ja , hogy azt aligha lehet teljeshitelü 
története gyanán t elfogadni az 1801-ki concordatumnak. 

1—k. 

VEGYESEK. 

— K o v á c s Zsigmond püspök ő mlga a pécsi ka th . 
legényegylet számára veendő ház felszerelésére 200 fr tot 
kegyeskedett adományozni . Kalauz. 

— September 21- és 22-én t a r t á a szathmári egyház-
megye B i r ó László püspök ő mlga meghívása következ-
tében második évi értekezletét. Tá rgya i ezek voltak : 1) 
Revisioja a multévi értekezlet nyomán hozott főpásztori 
üdvös határozatoknak, rendeleteknek. 2) Előterjesztése az 
autonomicus nagy gyűlésre vonatkozó választási szabályok-
nak . 3) Az elemi iskoláknak az u jabb országos törvények 
kivánalma szerinti rendezése. 4) A fő- és alespereseknek 
illető kerületeikrőli jelentése. 5) Az egyetemes zsinat, elé 
terjesztandő óhajok megvitatása. M. A. 

— Károlyfehérvárott September 23-án tette le F o g a -
r a s s y Mihály püspök ő nmlga az irgalmas tanítónők szá-
mára újonnan épített iskolaház és templom zárkövét ün-
nepélyesen. E . I. H. 

— October 1-én vett búcsút az egyetemi kis teremben 
ft. P o 11 á k János egyetemi rector magnificus remek beszéd-
ben rectori méltóságától s magától az egyetemtől. A távozó 
rectort f t . Laubhaimer Ferencz hi t tankar i dékán üdvözölt e; 
kiemelte többi érdemei között főleg azt, hogy a hi t tanárok 
fizetésének némi jav í tásá t csakis neki köszönhetik. Az u j 
rector, Kőnek Sándor ki rá lyi tanácsos ő nagysága, mond-
ha t juk epochalis beszéddel foglalta el rectori méltóságát. De 
erről máskor . 

— A cultusszerek római kiáll í tása 4 osztályt fogla-
land magában ; a) szent eszközök és edények a miseszolgá-
latra a legegyszerűbbtől a leggazdagabbig ; b) o l t á r ruhák 
és öltönyök hierarchiai fokozat és a különféle egyházi tény-
kedés szer int ; c) szépművészeti t á rgyak , melyek a k a t h . 
cultusra vagy keresztény dolgokra vonatkoznak ; d) a mű-
vészetnek vagy iparnak oly termékei, melyek egyházi díszí-
tésre használ tatnak. Kik ily t á rgyaka t kiállítani szándékoz-
nak , kérvényüket tar toznak beküldeni f. évi decz. 15-ig a 
kereskedelmi és közmunkaügyi miniszterhez. A párisi 
kiállításra nemzeti muzeumunk gazdag kincsei k iv i te t tek; 
lesz-e vállalkozó a római kiáll í tásra is ? Székesegyházaink 
szintén sok jeles műdarabba l birnak ; a magyar egyház 
fénye ez által is nyerhetne. 

— Olaszországból i r ják , hogy a növendékpapoknak a 
katonaságbóli kivál tására alakult egyletek napról napra na-
gyobb terjedelmet nyernek a nép között. De szükség is van 
reá, mert a papságnak száma u jabb időkben igen megfo-
gyott. Igy, például, a florenczi egyházmegye 10 év lefolyása 
alatt 363 papot vesztett s csak 188-at kapott ; a maj landi 
megyében 1868-ban 60 pap halt meg s C3ak 30 szenteltet-
hetett fel. A szerzetes papságnál pedig még sokkal érezhe-
tőbb a hiány. 

— Dupanloup Bódog orleansi püspök levelet intézett 
Jác in t atyához, melyben kéri, térne vissza. Az egész leve-
let szivélyes, mondhatni barát i szellem lengi á t . Felelt is 
reá Loyson abbé úr a lehető legszárazabb, leghidegebb 
hangon. — Szegény Jácint . 

— A schveizi liberálisokat kellemetlenül látszott meg-
lepni a munkások Baselben tar to t t nemzetközi gyűlésének 
határozata , melynek alapján a magán birtok megszünteten-
dőnek s a földbirtok közösnek jelentetik ki. — Mi van ebben 
meglepő azokra nézve, k ik a munkásokat a zárdák s egyhá-
zak elleni tüntetésekre folyton s mindenütt fe lhasznál ják? 
Szelet vetettetek liberális uraink, most lássátok, mit fogtok 
aratni . 

— I I a y n a 1 d Lajos érsek ő nmlga a solti templom 
építésére 200 frtot kegyeskedett adományozni. Sz. E . 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



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

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

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián) s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, oktober 9-én. II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Tanfelügyeleti kérdés — Fogarassy 
Mihály erdélyi püspök ö nmlgának körlevele az egyházköz-
ségi tanácsok felállításáról és működéséről. — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A tanfelügyeleti kérdés.*) 
Különös megelégedésére szolgálhat a tanügy 

minden lelkes barátjának úgy, mint nyereségére 
magának a tanügynek, azon érdekeltség, melylyel 
múltkor „egy kath. apa" a másiknak a „r.-kath. 
elemi iskolák felügyeletéről" a „M. Á." hasábjain 
elmondott nézetei felett megteszi a maga észrevéte-
leit. Úgy hiszem, hogy ily ügyben mindig hivatás-
szerűleg szólal fel bármily csekély tagja is azon 
testületnek, mely még eddig birtokon belül áll és 
csak tevékenységétől függ} váljon reá illesztessék-e 
vagy nem ama titkosértelmü szöveg: „Nomenhabes, 
quod vivas et mortuus es." 

Jelesen, igen mély és az egyház iránt jóakaratú 
észlelő szellemre mutat „egy kath. apában", midőn 
észreveszi, hogy „a közös iskolák indiíferentismusra 
vezetnek, bármennyire állítsák is védelmezői, hogy 
azokból a vallásos nevelés nem záratik ki" ; hogy 
maguk az államhivatalnokok iparkodnak csak a 
kath. iskolákat dekatholizálni, nem pedig „más val-
lásfelekezetüek iskoláit közösekké nyilváníttatni." 

Ha a kormánykörökben ily tendentiák ural-
kodnának, mit az oktatásügy legfelsőbb vezetőjéről 
fel nem tehetek, akkor az uj iskolatörvény III. feje-
zetének 15. § a, mely szerint a kormány a törvény 
kívánalmainak háromszori megintés után is meg nem 
felelő felekezeti iskolát bezárathatja és községi (kö-
zös) iskolává változtathatja, — valóban igen nagy 
baj lehetne a felekezeti iskolákra nézve ; mert ezek 
hiányának megbirálása a kormányra lévén bizva, 
mibe fog ennek kerülni némely bár nem alapos 
hiányokat ürügyül használni és a kath. iskoláktól 
nemjogosult, felcsigázott, a körülmények kellő tekin-
tetbe vételét mellőző igényeket követelni ? 

*) Kissé későn adhatjuk, de még mindig jókor. Szerk. 

S váljon mi fog bennünket az ily eljárás ellen 
biztosítani? Bizonyára nem az a d i v a t o s k a t h . 
l é h a s á g , hanem a p r o t e s t á n s s z i v ó s t ö m ö -
r ü l é s és tiltakozás. Mikor iskoláink dekatholizálása 
forog fen, akkor nem az í g y v a g y a m ú g y 
l e n n i r ő l van szó, hanem a lenni és nem lenni az, 
miről a katholikusoknak magukkal tisztába kell 
jönniök ; mert noha erősen hiszszük, hogy a katho-
lici^tüus Magyarországban az ellentábor minden 
törekvései daczára meg fog állani, de az azután nem 
a mi érdemünk, hanem az Isten müve lesz és meg 
kell elégednünk a catastrophával és crisissel, melyet 
a Gondviselés saját lanyhaságunk miatt reánk törni 
engedend. 

Tagadhatlan ugyan, hogy mindennek leginkább 
azáltal vehetjük elejét, ha „iskoláink a törvény kö-
vetése inek lehetőleg megfelelendnek" ; még azt is 
hajlandó vagyok elismerni, hogy „az e s p e r e s e k 
két oldalról is el levén foglalva, s o k s z o r a k e l l ő 
s z a k k é p z e t t s é g e t és g y a k o r l a t o t i s n é l -
k ü l ö z i k " , de ellenkezőleg az is sokszor megtör-
tént már, hogy a f a l u s i e s p e r e s a városi p á -
l y á z ó t a n í t ó k k a l a k é p e z d e i k é s z ü l t s é g -
b ő l v é r e s v e r e j t é k e t i z z a d t a t o t t . Megen-
gedem továbbá azt is, hogy „a tanfelügyelőség az 
esperességtől elválasztassék" ; de ebből koránsem 
az következik, hogy szükségképen „világi tanfel-
ügyelőket" kell felállítani. 

Elismerem én a külföldön egy Jaksch, Czernyi, 
Hermann, Kellner, stb. világi tanférfiaknak nagy 
becsét, kik mellé, hála az égnek, már hazánkban is 
illeszthetünk egy Bárányt, Mennyeit, stb.; de azt 
sem tagadhatjuk, hogy a külföldön is a papi tanfér-
fiak, egy Maresch, egy Jarisch, Reichelt, Dursch, 
Rőttel, Köhler, Barthel, Frost, stb. a világiakkal 
legalábbis lépést tartanak ; sőt, kivált az elemi ok-
tatás terén, külföldön világi igazgatók és felügyelők 
csak kivételesen, szükség esetében, ha alkalmas papi 
egyén nem találtatik, szoktak alkalmaztatni. Tehát 
o s z t a s s é k m e g az e s p e r e s i és t a n f e l -
ü g y e l ő i t i s z t a t a n k e r ü l e t k é t p a p i 
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e g y é n e i k ö z ö t t . Hogy pedig ez sikerrel történ-
hessék, avattassák be a növendékpap a népoktatási 
tantárgyakba és tanférfiúnak is képeztessék, mint 
ez már Esztergomban s tán másutt is foganatba vé-
tetett. Különben azon okoskodás szerint, hogy az 
esperesek nem birriak szakképzettséggel, tehát a tan-
felügyeletet világiakra kell bizni, a lelkészeket, a 
plébánosokat is fel kellene menteni a helybeli tan-
igazgatóságtól ; már pedig a hires Kellner azt mond-
ja : „A tanítónak el kell ismernie, hogy a pap ma-
gasabb és átkarolóbb miveltséggel bir, mint ő és 
azért ne dicsekedjék azzal, hogy ő talán az iskolá-
zásnak gyakorlati jártasságában a papot meghaladja. 
T ö b b n y i r e c s a l ó d i k e r é s z b e n a h i ú s á g ; 
de habár ezen csalódás nem is forogna fen, emlé-
kezzék meg a tanító, hogy abból ő reá s e m m i 
é r d e m s e m h á r a m l i k , ha h i v a t a l á n a k 
k ö z v e t l e n , m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n 
n a g y o b b ü g y e s s é g g e l b i r és a b b ó l s o h a 
a z o n j o g o s u l t s á g n e m k ö v e t k e z h e t i k , 
h o g y a t a n í t ó m a g á t k i v o n j a a f e l -
ü g y e l e t és a z o n k ö t e l m e k a l ó l , m e l y e -
k e t az ö' a l á r e n d e l t h e l y z e t e r e á r ó t t . " 
L. : Kellner's Volksschulkunde. Essen. 1855. 261. 1. 
De hol is találtatnék alkalmas világi igazgató falun ? 
Hová lenne igy az egyháznak nevelő befolyása? 
Mikép maradna az iskola az egyháznak leánya? 
Pedig, mint Gerlach báró, a belgiumi kath. nagy-
gyűlés elnöke, 1864-ben mondá : „A nevelés scep-
truma az egyházat illeti, mint a melyre a lelkek 
kormánya bizva van. Az egyház semmi áron sem 
engedheti azt magától elragadtatni." Idejárul még 
azon nem megvetendő' gazdasági körülmény, hogy, 
ha már a tanfelügyelőket szaporítani és fizetni kell, 
a papi egyének a kath. statusnak bizonyára keve-
sebbe fognak kerülni, mint a világiak. 

A mi pedig ama kath. apa által kijelölt alapot 
illeti, mely szerint az egyházmegye főtanfelügyelője 
mindig egyik káptalani stallumot töltene be, mi 
által egy főtisztség e téren minden u j á l d o z a t 
n é l k ü l már el volna látva, kénytelenek vagyunk 
megjegyezni, hogy a tridenti zsinat szerint (Sess. 5. 
de Ref. Cap. 1): „praebenda aut praestimonium in 
ecclesiis pro l e c t o r i b u s s a c r a e t h e o l o g i a e 
d é p u t â t u m i n v e n i t u r " ; ezért vannak a „magi-
ster canonicus" stallumok alapítva, melyeknek bir-
tokosa vagyis a káptalan egyik tagja, mindig a 
theologiának egyik tanára. Hová is lennének a 
theologiai tanárok, ha ama káptalani stallumot min-
dig egy elemi, képezdei, reál vagy gymnasialis tanár 

foglalná el? Ez tehát annyi volna, mint az egyházi 
sza ályok értelmében alapított javadalmat a maga 
eredeti alapítmányi rendeltetésétől megfosztani, mi 
már mélyebb körültekintéssel jár és nem egykönyr-
nyen valósítható. 

Átalában, igénytelen nézetom szerint, valamint 
a törvényhozás az egész tanügyi reformot a l u l az 
a l a p n á l az elemi és egyéb népiskoláknál kezdte: 
úgy kell magát ezen népoktatási tantervnek lábra 
állítását is a l u l r ó l kezdenünk. 

Elemi iskolautasításokra, de gyakorlatiakra, 
van szükségünk, melyek péld. a sok tantárgynak az 
osztályokbani rendezését, stb. kivihetőleg megma-
gyarázzák. 

De végre is minden felügyeleti apparatus ha-
szontalan, ha ügyes, gyakorlati, hivatáshtí és tiszt-
jüket szerető tanítókat nem sikerül a képezdékből 
szereznünk. Ez pedig nemcsak a képezdék czélszerü 
s a tanítók jövendő rendeltetésével gyakorlatilag össz-
hangzó berendezésétől függ, hanem a tanítók ellátá-
sától és attól is feltételeztetik, minő tettleges becsü-
lést és méltánylást tanúsít az egyházi úgy, mint a 
világi kormányhatóság a tanügy és annak személy-
zete iránt? Mikép iparkodnak a hatóságok a lel-
késznek és tanítónak érdekeit, intézkedéseit pár-
tolni ? Ezt találjuk jó irányban mindenütt külföldön, 
hol a népnevelés reánk nézve mintaszerű fokra emel-
kedett. Az államnak az egyháztóli elválása e téren 
is csak szomorúan boszulja meg magát; mert az 
állam az egyházzal kezet fogva képes csak a nép-
nevelés ügyét kellően felvirágoztatni. 

Egyébiránt a tanfelügyelői rendezés mindaddig 
teljes tájékozással s kellő haszonnal alig történhetik, 
míg az autonómiai szervezet életbe léptetve uincs; 
ennek javaslata szerint ugyanis a püspökmegyei 
autonomicus tanács mellett egy bizottság helyez-
tetik kilátásba, melynek kétségkivül több tagokból 
keilend állani, minthogy abban nemcsak a népisko-
lák, de a reál- és gymnasiumi tanodák is képvisel-
tetni fognak. M'nő mértékben, hány felügyelő vagy 
referens által fog a tanügynek egyik vagy másik 
ága elláttatni, azt mint a részletesb szervezésnek 
feladatát e czikk korlátain kivül esőnek vélem. Spä-
ths exclusus iniquis praetereo, atque aliis post me 
memoranda relinquo. 

Bacsák Imre, 
esperes-plebános. 



Fogarassy Mihály erdélyi püspök ő nmlgának körlevele 
az egyházközségi tanácsok felállításáról és működéséről. 

A tisztelendő megyei papságnak és Krisztusban kedves hí-
veinknek üdvöt és áldást! 

Katholikus egyházunk megindított önkormányzati 
szervezetének alapzatát a több egyházközségekben már eddig 
is rendesen működő vagy ezentúl minden parochiában rend-
szeresen beállítandó egyháztanácsok képezik. Az erdélyi 
egyházmegyében régóta szokásban volt az úgynevezett 
megyebírák, megyegondnokok mellett a plébániák ügyeivel 
más buzgó egyháztagokat is megbízni, kiket a falvakon 
esküdteknek, a városokban ülnököknek vagy tanácsosoknak 
neveznek. Alig van itt népesebb katholikus egyházközség, 
hol a templom vagyonának és az iskola fentartásának 
kérdéseibe rendesen megválasztott képviselők be ne folyná-
nak s az egyházközség ügyeiben a lelkipásztor egy ma-
gára vagy csak a gondnokkal intézkednék. 

Azon egyházközségekben, hol eddig főpásztori láto-
gatásomat Isten segedelmével végezhettem, az előttem meg-
jelent egyházközségi képviselőknek mindenütt élő szóval is 
felfejtettem a reájok bízott hivatal fontosságát, mert e te-
kintetben ők is az Úr szőlőjének meghívott munkásai s azon 
becsületbeli fáradozás, mit a községben a templom, plébánia 
s iskola érdekében tesznek, nemcsak azért szép és nemes 
cselekvény, mert az egész község javára esik, hanem külö-
nösen Isten és az egyház előtt érdemessége azért nagy és 
tisztességes, mivel ők is abban járnak s közvetve arratöre-
kesznek, hogy a drága áron megváltott lelkek üdve és a 
község békés jólléte a lelkipásztorság akadálytalan gyakor-
lata és a keresztény népsarjadék vallás-erkölcsös nevelése 
által előmozdíttassék; egyúttal a tapasztalt szükséghez 
képest iatézkedtem az állandó egyháztanácsok kellő beren-
dezése iránt is. 

A népnevelési s oktatási tőrvény, melynek életbelép-
tetését magas kormányunk újonnan kinevezett közegei által 
már-már megindította, hacsak egyházunk önkormányzati 
jogáról gyermekeink katholikus nevelésére nézve egészen 
lemondani nem akarunk, mulaszthatlan kötelességünkké 
teszi községeinkben rendezett egyháztanácsok felállítását, 
melyek ezentúl a kath. népiskolák ügyét felkarolják s min-
den nemes ügyekezetüket oda intézzék, hogy azok az egy-
házközségek közvetlen igazgatása alatt felekezeti állásukban 
megmaradjanak s ne legyen a kormányközegeknek ürügyök 
egyházközségeinkre azon halálos csapást intézni, hogy kath. 
gyermekeink az anyaszentegyház dajkáló karjai közül ki-
ragadtatva vallásközönyös vagy épen vallásellenes tanin-
tézetekbe áttereltessenek, hol minden egyebet megtanulhat-
nak, megkedvelhetnek és megismerhetnek, csak egyedül azt 
nem, mi ideigvaló és sírontúli boldogságunk megszerzésére 
legszükségesebb: a keresztény kath. religiót, ennek üdvözítő 
tanait, malasztosztó szentségeit, magasztos szertartásait s 
egyházunk isteni szerkezetét és dicső történetét; mert ne 
engedje magát senki azzal elámíttatni, hogy a közös vagy 
községi iskolákba járó katholikus gyermekek is részesü-
lendnek ott a kivánt vallásoktatásban. Azon községekben, 
hol több hitfelekezetüek egy közös községi iskola tartására 

fognak egyesülni, a vallásoktatás ki leend az iskolából 
szorítva s az iskolán kivül kellend a lelkipásztoroknak azt 
pótolni; de innen az is következik, hogy ott az elemi okta-
tásban a vallás igazságaira való tekinteteknek és figyelmez-
tetéseknek, melyek legalkalmasabbak a vallásos érzelmek 
ébresztésére, egyszerűen el kell maradni vagy pedig egyedül 
a természeti vallás lesz e czélból alkalmazható, ha a tanító 
szükségesnek látná, hogy olykor a gyermeket arra is emlé-
keztesse, miszerint van egy legfőbb örök lény, ki a világot 
és a lényeket teremtette. Hol az egész község katholikus, 
ott a vallásoktatás nem leend ugyan kiszorítva az iskolából 
s talán attól sem kell tartanunk, hogy a község másvallású 
tanítót válaszszon gyermekei oktatójának ; igen de az ily 
iskolák kormányzatát az állam veszi kezébe, az egyház 
befolyása megszűnik s a heti kétórai vallásoktatásra szál-
líttatik le, az iskolai könyveket a kormány í r ja elő, melynek 
hivatalaiban többnyire nemkatholikusok rendelkeznek, a 
tanítók választása a tankerületi iskolai tanács küldöttének 
elnöklete és vezetése alatt fog történni, kik lehetnek nem-
katholikusok is, mint magok a tanfel ügyelök; az iskolai 
rendet is az ily iskolákban a kormányközegek szabják meg 
tekintet nélkül a vallási kötelmekre s az egyház fegyelmére, 
melyek iránt az állam közömbös állást foglal el; szóval, mind 
a községi közös, mind a községi iskolák átalán véve állami 
intézkedés alá j u tnak ; de fentartásuk szintúgy a község 
terhére háramlik, mint a felekezeti iskoláé az illető egyház-
községekre. 

Ezekhez járulnak még más megszívlelésre méltó te-
kintetek, melyeket katholikus egyházközségeinknek szem 
elől téveszteni vagy számba nem venni nem kell és nem 
szabad. Ilyen : 

1-ör Üdvözítő szent hitünk és anyaszentegyházunk 
legszentebb érdeke, melyet minden kath. hiv, ki e névre 
méltó óhajt lenni és maradni, megvédeni és előmozdítani 
tartozik. Az iskola az egyháznak veteményes kertje, az 
iskola a templomnak előcsarnoka, az egyháznak elidegenít-
hetlen joga van az iskolához ép úgy, mint a földesgazdának 
joga van házán és udvarán kivül is saját szántóföldeit vagy 
kertjeit és rétjeit mívelni és gondozni. A katholikus szülök, 
ha vallásukhoz és egyházukhoz hívek akarnak lenni és 
nincs elpártolási szándékuk, a természet rendén legközelebb 
őket illető nevelési jogukat nem bizhatják másra, mint azon 
egyházra, melynek lelki hatósága alatt állanak, tanait és 
szellemét elfogadták, vallják és követik. Ezzel minden kath. 
hivő tartozik egyházának, ezt vegye szám ba, midőn az a 
kérdés áll előtte, hogy mily iskolába küldje gyermekét vagy 
gyámoltját s mily iskolára adózzon filléreiből ? 

2-or. A vallások törvény által biztosított szabadsága 
s önkormányzati joga, mely az iskolákra is csak azon eset-
ben lesz teljesen gyakorolható, ha iskoláink felekezeti jelle-
güket megtartják s ha egyházközségeink e czélból minden 
tőlük kitelhető áldozatot meghozni nem v onakodnak. A 
parochialis iskolából kiszorított egyház nem fog birni azon 
önállósággal és önrendelkezési joggal, mely a szabad egyhá-
zat megilleti, az egyháztól elszakasztott iskola pedig hason-
lítani fog azon csecsemőhez, melyet nem az anyai kebel édes 
teje, hanem fizetett dajka idegen véraikata nevel fel. Oly 
egymásba forrott intézmények, mint egyház és iskola, csak 



együtt nevekedhetnek és virágozhatnak; az elkülönítés 
az egyházközség békéjét is könnyen megzavarhatja. Ha 
valamely fkath. egyházközség jelen felekezeti iskoláját 
községivé akarná felajánlani s kormánykezelés alá átadni, 
a kath. egyház megindított autonómiájával tenné magát 
ellenmondásba, melynek hatásköre leginkább a népiskolák 
kormányzására fog kiterjedni ; azon jogról mondana le, 
melylyel az autonomia előtt is birt. 

3-or. A katholika anyaszentegyháznak mindenkor és 
mindenütt egyetemesen hirdetett nevelési s oktatási tana 
szinte 2 ezred óta gyakorlott iskolai rendszere, melynélfogva 
a nevelést s oktatást a hitvallás igazságaira szükség fektetni 
s ezekkel összhangzásba hozni. Ezen nevelési elvét egyhá-
zunk a mostani koreszmékkel nem fogja felcsérclni. í rva 
van ugyanis, hogy : „senki sem vethet más alapot azonkívül, 
mint a mely letéve van, mely a Krisztus Jézus" I. Kor. III, 
11. és ismét : „Minden ültetés, melyet az én mennyei Atyám 
nem ültetett, tövestől ki fog szaggattatni." Máté XV. 13. 

4-szer. Meggondolása annak, hogy a közös iskolák hit-
közömbös vagy mint a példákból s jelekből látjuk, merőben 
hitetlen i f jaka t nevelnek, hogy azoknál a főczél az egyoldalú 
elmeképzés és ismeretterjesztés, mi mellett a szív erénye-
sítésére ható nevelési szerek háttérbe szoríttatnak vagy 
mint elavult óságok félrevettetnek. Ha azon roppant káro-
ka t s erkölcsi veszélyeket számba veszszük, melyek egy téves 
nevelési rendszerből eredhetnek a családokra, a társadalomra 
és az állami jóllét hát rányára : bizonyára a törvénynek azon 
Ígérete, hogy a községi közös iskolák az állam segélyét is 
igénybe vehetik, nom fogja kath. híveinket ar ra határozni, 
hogy minden egyéb szellemi tekintetet, előnyt és erkölcsi 
hasznot szem elől tévesztve, az elsőszülöttség szép jogát a 
kínálkozó tállencsével felcseréljék. 

Nem lehet közömbös dolog nálunk katholikusoknál, 
ha gyermekeink kellőleg oktattatnak-e szent hi tünk tudo-
mányában, kik által és minő rendszerben, ha az egyház 
szertartásainak gyakorlatára oly módon szoktattatnak-e, 
hogy azok által az isteni félelem, hitbuzgalom s keresztényi 
jó erkölcsök szeretete szívükben gyökeret verjenek vagy 
csak felületesen és szemre, hogy a szülők kívánalmainak 
elég legyen téve ? Nem lehet továbbá nálunk közömbös do-
log, hogy ki ügyel fel iskoláinkra, k i í r ja elő a könyveket, 
a napi rendet, az isteni tisztelet rendét s átalában mindazt, 
mi a valláserkölcsös nevelésre jó vagy káros hatással van ? 
Azértis mi katholikusok az úgynevezett községi, közös és 
állami iskoláknak átalában, de különösen az elemi oktatás 
terén pártolói nem lehetünk. A törvény többféle iskolát ír 
elő és azokat szabályaival veszi körül, a felekezetiek létez-
nek és ezeket meghagyja ; ez a magyar iskolatörvénynek 
dicséretre méltó oldala, ezt kell megragadnunk s mint meg-
levő alapra tovább építenünk. Ha áldozatot kell hoznunk, 
azt saját gyermekeinknek, azt szent egyházunknak javáér t 
hozzuk s a jó Isten s a minden érdeklettek jó egyetértése 
megsegíti istenes jó szándékkal kezdett és folytatott ügye-
kezetünket! ! 

Iskoláink rendezéséhez nyúlván, mindenekelőtt a ka-
tholikus egyházközségek képviseletét kell rendeznünk. 
Autonomiai mozgalmainknak ez különben is ki tűzött fel-
ada ta . A magyarországi nmltgu püspöki kar eziránt meg-

állapított tervezetében nyilatkozott. Erdelyre nézve az 
elnökségem alatt a mult évben megtar tot t kath. státusgyü-
lés e felett szintén nyilatkozott és szabályokat alkotott. 
Fog még véglegesen határozni a magyarországi nagy stá-
tusgyülés és talán nemsokára. De addig is birunk oly össze-
vágó és közakara t ta l megállapított szabályokat, melyek az 
egyház mérvadó tekintélyének kifolyásai. 

Mi tehát nem késünk ezeket előirni és magatok mihez-
tartása végett veletek közölni, egyszersmind meghagyjuk és 
elrendeljük, hogy a hol az egyházközségi tanácsok beállítva 
s kellően rendezve nem volnának, minden parochiában halo-
gatás nélkül megválasztassanak és működésüket Isten szent 
nevében megkezdjék. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , október 5. A hónap első napján igen érdekes 

ünnepélynek voltunk szemtanúi. A magyar királyi tudomá-
nyos egyetemnek volt rector magnificusa tartotta az egye-
temi kis teremben búcsúbeszédét. Hallgatóság szép számmal 
volt s örültünk rajta, hogy az egyetemi polgároknak jó 
nagy számát szemlélhettük ezen egyetemi ünnepélyen. F t . 
Pollák János pécsi kanonok s rector magnificus szokott 
remekirályú beszédben ecsetelte az egyetemnek multévi 
veszteségeit s örömeit. Méltó oka volt az egyetemnek gyászt 
ölteni egy Balassa elvesztése miatt s a sors még akkor is 
sújtotta az egyetemet, mikor kedvezni akar t neki, mert 
Pauler hétszemélynökké történt kinevezése csapás volt az 
egyetemre, mint kitü ntetés az illetőre. Hála Istennek e csa-
pás elvonult, mert Pauler saját kérelmére visszaadatott az 
egyetemnek. Az elbúcsúzó rector mélyen meg volt hatva, 
mert ez alkalommal nemcsak rectori méltóságától vált meg, 
hanem magától az egyetemtől, melynél egykor polgár, 
később tanár , dékán s rector volt. A jó Isten vezérelje őt u j 
pályáján. 

A rector beszéde után ft. Laubhai mer Ferencz, a hit-
tani ka rnak multévi dékánja, emelt szót, felemlítette s hálá-
san elismerte a rector magnificusnak az év lefolyta alatt az 
egyetem s névszerint a hittani ka r irányában tanúsított 
gondoskodását. Erintet t beszédében azonkívül a ft . dékán 
úr egy dolgot, mely reánk fájdalmas benyomást tett. Régen 
hallottuk már emlegettetni, hogy az egyetemnek már elodáz-
hatlan rendezésénél, reformálásánál, bizonyos magas helyen 
ugy aka rnának eljárni, hogy az egyetemből a hittani kar t 
kizárnák ; sőt még azt is hallottuk, hogy az illető magas 
helyen m á r azon gondolatra is jöttek, ha váljon nem jó 
volna-e az egyetem reformálásánál a hittani kar t , ha már 
meg kell tar tani , világi tanárok által betölteni? Mondjuk, 
régen hallottuk már ezt s ámbár sokak előtt hihetetlennek 
fog feltünn i, mégis ismételve állítjuk, hogy ezen dolgoknak 
tudomását oly férf inak szájából merítettük, ki minden bizo-
dalmunkra teljesen érdemes. S ime, az október elsején tartott 
egyetemi ünnepély alkalmával a hittani kar dékánja mint-
egy hivatalosan megerősíti azt, hogy a hittani ka rnak az 
egyetembőli kizárása csakugyan többeket foglalkodtat. 
Tehát annyira jutot tunk már Magyarországban, hogy a 
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magyar katholikus egyetem legrégibb karának léte az 
egyetem reformálásának ürügye alatt kérdésbe helyeztetik ? 
Mit mondana ehez Pázmány, ha most az esztergomi érseki 
széken ülne ? Avagy a theologia nem tudomány már azon 
u r a k előtt, kik egyetemünket reformálni h iva tvák? Már 
ily reformálása az egyetemnek csakugyan megfelelne a 
szónak ! Mi ez alkalommal kimondjuk, hogy, támaszkodva 
a ft. dékán úr szavaira is, vannak férfiak, kik az egyetem 
reformálásánál a hittani kar kiküszöbölésén dolgoznak ; 
felhívjuk azért az illetőket, k ik befolyással s tekintélylyel 
rendelkeznek, hogy őrködjenek s ne engedjék magukat szép 
szavak, mézes Ígéretek által elámíttatni. A z e g y e t e m e t 
s z e r v e z n i k e l l , d e n e m k e l l r e f o r má 1 n i ! 

Jeles momentumot képezett ezek után a már beigtatott 
u j rector magnificusnak, Kőnek Sándor királyi tanácsos 
úrnak, beköszöntő beszéde. Felismerte az u j rector állásá-
nak súlyos voltát, mert épen ezen időben nehezedik vállaira 
a rectori méltóság, melyben az egyetemet újra szervezni 
kell. S igen helyesen teszi az u j rector, ha saját jó aka-
ratán s az egyetemi tanácsnak támogatásán felül a jó 
Istenbe bízik, benne helyezi reményét. A jó Isten a nemes 
szándékot, a nemes törekvést nem engedi megszégyenülni. 
S örülünk raj ta , hogy egy rector magnificus ily ünnepélyes 
alkalommal a gondviselésbeni hitet s bizalmat tolja előtérbe. 
Az u j rector gyönyörű beszédében áttért az egyetem igen 
sürgős újjászervezésére s karonkint elmondotta, mily szel-
lemben szándékozik ő az újjászervezésnél közremunkálni. 
A hittani karnak az egyetembőli kizárását semmi áron sem 
tudja helyeselni s minden erejéből ellene fog dolgozni. Ime, 
a törekvést az u j rector is jelezi s szivünk mélyéből örven-
dünk ra j t a , hogy a jó katholikusok sorában első helyen fog 
küzdeni. A theologia a koronája a tudományoknak, tetőzete 
az egyetemi tudományos épületnek ; ezt tehát kizárni nem 
lehet, nem szabad, mert nisi Dominus custodierit civitatem, 
f rustra vigilat, qui custodit earn. A theologia sava a tudomá-
nyoknak, mely azokat a megromlástól megóvja. Igy beszélt 
az u j rector s mi köszönetet szavazunk neki férfias nyílt-
ságáért. Szívesen constatáljuk azt is, hogy szerintünk Kőnek 
Sándor magában egyesíti mindazon tulajdonokat, melyekre 
ily fontos kérdésben, minő egy egyetem szervezése, szük-
ség van. 

Kivánjuk tiszta szivünkből, adjon a jó Isten az u j 
rectornak állandó egészséget s főleg az egyetem szervezé-
sénél kifejtett nézeteihez gratiam finalem. Kifejtette^egy-
szersmind, mit óhajt a jogi, bölcsészeti s orvosi karnál az 
újjászervezésnél. Nézeteit indokolta, ha kellett statistice be 
is bizonyította. 

Mi az ünnepélyről megelégedve távoztunk, de nemcsak 
mi, hanem velünk mindazok, k ik egyetemünk javát igazán 
szivükön viselik. 

SZ. -PÉTERVAR-ról a következőket i r ják a „Journ. 
de BruxellesK-nek : 

Azon legújabb erőszakoskodásra akarom önök figyel-
mét felhívni, melyet az orosz kormány nemrégen a kath. 
egyház ellen elkövetett. Egy julius 15/27-ről keltezett ukáz 
a minski megyét nyomja el, valamint egy hasonló rendelet 
nemrégen a zitomirit már elnyomta. Ez azon út, melyen az 

orosz kormány halad czélja felé, mely nem más, mint a k a -
tholicismusnak végképeni kiirtása. A zárdák e lnyomatnak, 
a templomok és kápolnák bezáratnak, a plébániák eltörültet-
nek és időről időre a megyék száma is alábbszállíttatván, az 
óhajtott czél nemsokára teljesen el lesz érve, amennyiben a 
kath. vallás tökéletesen megszűnik, minthogy sem püspö-
kök, sem papok, sem templomok nem lesznek többé Orosz-
országban. 

Mindezen, a kath. egyház ellen intézett, rohamoknak 
legfőbb rugóját Tolstoy Dimitry gróf, a kultusügyminiszter 
képezi, ki egyszersmind a szentpétervári állandó szent zsi-
natnak főprokuratora is. A gróf 1864-ben Párisban Dentu-
nél megjelent ilyczimü munkájában : „Le catholicisme ro-
main en Russie", egy feliratát közli a szomoruemlékü 
mohilewi érseknek, Siestrencewicz Szaniszlónak, melyben 
a következők fordulnak elő : „Az uralkodó, mint az Urnák 
felkentje, a birodalmában létező minden keresztény egy-
házak s ezeknek papjai felett suprematiát gyakorol. Ami 
különösen a kath. egyházat illeti, megengedi neki az ural-
kodó, hogy hitbeli dolgokban a pápát ismerje el mint leg-
főbb fejét ; a fegyelemnek és belkormányzatnak ügyeit 
azonban a birodalmában létező püspökökre bizza, kik azo-
kat a fenjelzett feltételek alatt elintézik." 

Ezen szóra tessék figyelni : „bizza", amiből az követ-
kezik, hogy minden joghatóságnak kútfeje a czár, kihez 
birodalmában a kath. egyház fegyelmi és belkormányzati 
ügyeinek elintézése is tartozik. Ez azon felforgató forra-
dalmi elv, mely a ka th . egyháznak legnagyobb ellensége s 
melyre nézve a vaticani zsinat döntő azaz végkép meg-
semmisítő határozatot hozand. S ezen elv Oroszhonban 
iránytadó az állam és a különféle egyházak közti viszonyra 
nézve ; de hogy még kath. érsek is ar ra vetemedhetett, 
bogy ily elveket hirdessen, azon senki sem fog csudálkozni, 
ha Siestrencewicznek jellemét a történelemben tanulmá-
nyozta; kiről De Maistre gróf egy helyen azt mondá : 
„Ezen ember előbb protestáns volt és lovassági tiszt ; miért 
is nem maradt az ! Ha egyszer oly körülmények közt vol-
nék, hogy okvetlenül kezet kellene fogni vele, mindenesetre 
bivalybőrböl húznék kesztyűt." 

Egyébiránt, bármily véleménynyel legyen valaki 
Siestrencewicz felett, annyi bizonyos, hogy fenidézett sza-
vai az orosz kormányrendszernek quintessentiáját képezik. 
Siestrencewicz a suprematiai jogokat, úgy látszik, a czár-
nak ünnepélyes felavattatásából származtatja ; de helyte-
lenül. Semmiféle kath. uralkodó, még ha maga a pápa sze-
mélyesen koronázta volna is meg, nem bir hasonló jogokkal 
az egyház irányában, mint a minőket az orosz czár követel 
magának, ki ezenfelül még nem is katholikus, következőleg 
nincs is a kath. egyház szertartása szerint megkoronázva. 
Hozzájárul az, hogy ebbeli állítólagos jogait maga az orosz 
kormány sem származtatja a koronázás szertartásából. Sze-
rinte az egyházi suprematia egyszerűen az autokratiából, 
az egyeduralomból foly csakúgy, mint egyátalán a legfőbb 
országlási hatalom és joghatóság egyéb politikai vagy pol-
gári ügyekben. Megyéket szervezni és elnyomni, püspökö-
ket nevezni és letenni, mindenféle egyházi törvényeket 
hozni és kihirdetni, szóval, a belső fegyelem ügyeit min-
denben elintézni, szerintük a korona előjogaihoz tartozik. 
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Aki ezt tagadni merné, legyen az egyszerű pap vagy püs-
pök, az lázadó- és forradalmárnak tekintetik. A czár, ezen 
felsőbbségi jogokkal felruházva, tökéletesen korlátlan ura 
a birodalmában levő kath. egyháznak is s ha ezen jogható-
ságát a kath. egyháznak tönkretételére felhasználni akarja, 
senkinek sem áll jogában ezt ellenezni még csak akarni 
i s ; sőt még nem is szabad ezt üldözésnek vagy tönkre-
tevésnek nevezni, mert ő felsége nem üldözi a kath. egy-
házat , csak kormányozza. 

Ha egyátalán szükséges volna a pápai felsőbbségnek 
helyes és szükséges voltát bővebben bebizonyítani, elég 
lenne arra hivatkozni, ami jelenleg Oroszországban törté-
nik. A püspökök sohasem élvezhetnek tökéletes független-
séget, ők csak a pápa v a g y a czár felsőbbsége közt választ-
ha tnak ; ez a kérdés egész meztelenségében s így áll ez je-
lenleg Oroszhonban, hol a czárnak ezen bitorolt suprema-
t iája elébb-utóbb okvetlenül a kath. egyház vesztét oko-
zandja úgy, hogy a pápai fensőbbségnek tökéletes elisme-
rése és szabad gyakorlása ott is, mint mindenütt, a lét-
nek vagy nemlétnek kérdése az egyházra nézve. 

Van itt egy emberünk, ki, úgy látszik, arra született, 
hogy Siestrencewicz nyomdokaiba lépjen. Nem értem Sta-
niewski püspököt, ki a szentszéknek kárhoztató Ítéletét 
inkább gyávasága é3 gyengesége, mint rosz akara ta által 
vonta fejére, mi által azonban nem azt akarom mondani, 
mintha ezen gyengesége bármiképen is mentségére szolgál-
hatna ; hanem értem Stacewitschet, az oroszhoni katholicis-
musnak emez üldöző kisértetét. Szent Domonkosnak ezen 
hitehagyott fia az egyházi akadémiának igazgatója, hol 
oly embert alkalmazott tanulmányi felügyelőnek, ki a köz-
vélemény szerint tökéletes atheista. Stacewitschet magát 
csak egy vágy vezérli, az, hogy érsek lehessen s minthogy 
igen jól tudja, miszerint Róma ebbe soha sem egyezendik 
bele, azért Róma nélkül azaz Róma ellenére akar azzá 
lenni és ép ezért ő az, ki a Róma felé közeledést jobban 
ellenzi, mint bármelyik az orosz miniszterek közül. Hála 
az égnek, Róma ez irányban tökéletesen tájékozva van s 
nemrégen sokkal erélyesebb levelet küldött Stacewitschnek, 
mint hajdan Staniewskinek, mely levél azonban ahelyett, 
hogy észre terítette volna, csak még inkább felbőszítette a 
szerencsétlent úgy, hogy jelenleg a szónak teljes értelmé-
ben dúl-fúl a szentszék ellen. — Ép ezért okozott neki Lu-
bienski püspöknek halála is oly nagy örömet, melyet nem 
is igyekszik t i tkolni; mert Lubienski, köztudomás szerint, 
az egyedüli ember volt, ki képes leendett a császárt jobb né-
zetekre téríteni ; amiért is a szakadárérzelmü pártnál nem 
épen kedvelt egyéniség volt. 

Nem régen az akadémiának tanítványait egybe hiván ; 

Stacewitsch ekként szólt hozzájuk : „Azt fogjátok talán 
hallani, hogy Lubienski püspök erőszakosan vitetett e j 
megyéjéből ; a dolognak valódi állása ez : Lubienski áruló 
volt és a császár ellen működött ." Látni ebből, hogy Sta-
cewitsch, ha nem is volt protestáns vagy lovassági tiszt, 
mégis oly ember, kivel nagyon vastag bivalybőrkesztyü 
nélkül aligha lehetne kezet szorítani. 

J E R U Z S Á L E M . Városunkban egy magában véve 
minősithetlen és alig hihető .tény adta magát elő, melyről 

önöket annál is inkább akarom tudósítani, minthogy külö-
nös világot vet azon módra, melylyel a franczia protectio i t t 
a szent városban nem ri tkán gyakorol tat ik. 

Nem régen történt, hogy egy keresztény leány, ki t 
egy Jeruzsálemtől nem messze fekvő faluban lakó apja, 
akarata ellenére, házasságra akart kényszeríteni oly férfi-
val, kit a leány gyűlölt, titkon eltávozván a szülői házból, 
egy kath. missionarius segítségével a jeruzsálemi, szent 
Józsefről nevezett, apáczakolostorban talált menhelyet. — 
Előre kellett volna bocsátanom, hogy az apa leányát a leg-
nagyobb fenyegetésekkel akar ta ezen házasságra kénysze-
ríteni : „ha nőül nem mégysz azon férfihoz, kit neked szán-
tam, angyonlőlek" ezt szokta neki mondani ; mire a leány 
nem egyszer így felelt : Sem nőül nem megyek ahhoz, kit 
nem szeretek, sem agyon nem fogsz lőni, mert vagy lerázom 
zsarnokságod igáját vagy magam vetek véget életemnek. 

Midőn a család a leány eltűnését észrevette, legelsőben 
azt hitték, hogy sokszor nyilvánított öngyilkolási tervét 
valóban végrehajtotta. Nem sokára azonban kiderült a va-
lóság, hogy t. i. a leány az apáczáknál van. Most kezdődtek 
a reclamatiok. A főnökné semmiképen sem titkolván a 
leánynak ottlétét, kijelenté, hogy a szegény menekült vona-
kodik szüleivel találkozni. Ez akaratá t a leány azonban 
másnap megváltoztatta, amennyiben először anyjával, ké-
sőbben atyjával szóba állott anélkül azonban, hogy ezek 
akár kérések, akár édesgetések vagy ígéretek által a r r a 
bírhat ták volna, hogy a zárdát elhagyja. A főnökné a maga 
részéről minden elővigyázati rendszabályt megtett, hogy 
védenczét bármily erőszak ellen megvédhesse. 

Erre az atya, ámbár öt esztendő óta a latin szertartást 
követi, a görög patriarchához folyamodott segítségül, akként 
állítván elő a dolgot, mintha a fenemiitett latin pap leányát, 
ki t most a zárdában igazságtalanul letartóztatnak, elrabolta 
volna. — A görög patriarcha a franczia consulban talált 
erős támaszt, ki legott hivatalos iratban panaszt emelt a 
latin patriarcha helynökénél ezen állítólagos erőszak miatt . 
A helynök válaszában hiven előadta a történteket, felhívta 
a consulatusi korlátnokot, valami Lacau urat, hogy, ha 
tetszik, kérdezze meg a leányt személyesen ; ami valóban 
meg is történt, amennyiben Lacau úr a leányt meglátogatta 
és ittléte okaira és körülményeire nézve meglehetős ravasz, 
irányzatos kérdésekkel faggatta anélkül azonban, hogy 
más eredményre jutott volna, mint arra, hogy a leány ismé-
telten kijelenté, miszerint erős szándéka vagyon itt maradni 
és soha sem egyezni bele a tyjának akaratába, ki őt kedve 
ellenére férjhez akar ja adni. 

Három nap múlva a latin helynök levelet kapott a 
főnöknétől, melyben a következőkről értesíttetik : Nálunk 
volt Lacau úr s kijelenté, hogy a consul személyesen ki 
akar ja kérdezni a leányt, megigervén egyúttal, hogy azt 
rögtön vissza fogják küldeni. Kibocsátottam tehát a leányt 
egyik testvérnek kíséretében. — Midőn a consulatusra ér-
tek, kijelenté a consul a testvérnek, miszerint a leányt a 
kormányzónak ki kell szolgáltatnia, minthogy mi e leány t 
a görögöktől elraboltuk, ami, tevé hozzá, nem szép tőlünk , 
— Ezután kényszeríték a testvért, hogy a szegény leányt 
egészen a serail aj tajáig elkísérje s aztán egy consulatusi 
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jancsárnak kíséretében visszaküldték a zárdába a nénét, 
hogy nekem a történteket feljelenthesse. 

A dolog alig hihető s minthogy mégis megtör-
t én t , különös világot vet azon protectiora, melyben a 
franczia kormány a keleti keresztényeket állítólagosán 
részesíti, midőn megtűri, hogy zászlója védelme alatt ilyenek 
történjenek. 

IRODALOM. 
A „Klarissa-apáczák üldöztetésének története." Eddig ki-
adatlan kéziratok nyomán irta M. Guerin, a római kath. 
akadémiának tagja és a „Memorial catholique" főszerkesz-

tője. Páris. 

Ezen czim alatt az aixi érsek jóváhagyása mellett 
egy igen korszerű munka jelent meg, melyről az említett 
főpap többi közt így nyilatkozik : Szerzőnek vallásossága és 
buzgalma elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy e könyv-
ben csak oly dolgok találtatnak, melyek a liivek lelki épü-
lésére és mindennemű hasznára szolgálnak. 

Előszavában elmondja szerző, miként indíttatott ő 
egy igen jámbor klarissa-apácza kérései által, ki különben 
maga is több rendbeli munkát irt, mint péld. „Assisi szent 
Ferencz belső élete" czimüt, arra, hogy a fenforgó könyv-
nek megírásához fogjon. Ugyanezen jámbor nő közvetítése 
által azon még kiadatlan, a különféle klarissa-kolostorok-
ban összegyűjtött kéziratoknak is birtokába jutott , melyek-
ből annyi érdekes, egészen u j adatot meríthetett s melyek-
hez még saját kutatásainak eredménye is járulván, kelet-
kezett azon ép oly érdekes, mint korszerű munka, melyet 
ezennel röviden ismertetni szándékozunk. 

Hogy Guerin könyve Írásánál jelenkori állapotainkat 
ta r tá szem előtt, kitetszik következő nyilatkozatából : 

Mindnyájan igen jól tudjuk, mily erőszakosan üldöz-
tetik jelenleg széles e világon az egyház átalában, annak 
egyes testületei és intézményei egyenkint. A mindinkább 
nagyobbodó vakmerőséggel fellépő istentelenség főképen a 
kolostorokon tölti ki pokoli dühét és a régi pogány kornak 
a szerzetesek ellen intézett üldözései mintha meg akarná-
nak ujulni. Nézzük csak Olaszországot, számtalan kolostor-
nak békés lakói elűzve bolyongnak hontalanul szerteszét s 
maga Assisi is, az Isten jámbor szolgálóinak eme legősibb 
szentélye, melyet m;:ga sz. Klára alapított, elhagyottan áll, 
mert az egyház vad ellenségei reá törvén, az istenfélő szü-
zeket kiűzték. S e pillanatban, úgy hiszszük, csak vigasz-
talásul szolgálhat ezeknek, ha olvassák, hogy régen elhalt 
rendtestvéreik, a franczia és németalföldi klarissa-apáczák, 
1792—93-ban mily borzasztó üldöztetéseket kényszerültek 
szenvedni s mily hősiesen állották ki azokat. Ezeknek pél-
dá ja vigasztalhatja, bátorí thatja és a r ra taní that ja őket, 
miként kelljen Krisztusért szenvedni ; mert szent alapítójuk 
szavai szerint a szenvedés az egyedüli biztos út diadal-
masan eljuthatni a minden jámbor lelkek vőlegényéhez, 
Krisztus Urunkhoz ; — „tekintsetek az égre", — így szól 
szent Klára — „vegyétek vállaitokra a keresztet és 
kövessétek Kr i sz tus t , ki előttetek halad , m e r t c s a k 
n a g y é s s z á m o s ü l d ö z t e t é s e k u t á n f o g u n k 
b e j u t h a t n i a z ő o r s z á g á b a . " 

Guerin munkájának tárgyát tehát azon üldöztetések-
nek rajza képezi, melyeket a klarissa-apáczáknak a fran-
czia nagy forradalom idejében kiállaniok kellett s mely 
üldöztetések oly fényesen bizonyíták sz. Klára imént idé-
zett szavainak igazságát. E könyv tehát nem foglalkozik 
tüzetesen a rendnek egész történetével, nem beszéli el annak 
keletkezését, nem rajzolja fejlődését és eddigi üdvös műkö-
dését ; a könyv, ellenkezőleg, úgy szólván, csak egy fejeze-
tet, egy kis részletet ragad ki a rendnek történetéből. De, 
valljuk meg, egyikét a legérdekesebb, a legdicsőségesebb és 
a legélénkebb részleteknek ; s ezt maga szerző is érzé, mert 
egyik helyen ekként nyilatkozik : 

„Képzelhető-e elragadóbb s egyszersmind tanuságo-
sabb látvány, mint az, midőn egy csoport gyenge és véd-
telen leány hősies elszántsággal megküzd az egyházellenes 
forradalom minden iszonyaival ! Mily tanúságos látvány ez, 
midőn ennyi türelmet látunk, ennyi gyengédséget, ennyi 
önfeláldozást, szemben a dühhel, a gyűlölettel s az ellensé-
gesindulatu, zábolátlan önkénynyel. Elűzetve a zárdából, 
megfosztva az őket eddig a szabály rendelete szerint meg-
őrzött hajléktól, misem birhatta őket arra, hogy fogadal-
maikat megszegjék s azon szenvedésteljes útról letérjenek, 
melyet életpályául választottak. 

Elébe teszik a vértanúságot azon állítólagos szabad-
ságnak, melyet nekik Ígértek, ellenállnak a világ csábjai-
nak, daczolnak a végső inség és nyomor minden rémeivel, 
nem törődve mindezzel, mert hiszen ők szegénységet fogad-
tak s emellett még nehéz, súlyos munkára is vannak szo-
rítva, hogy mindennapi kenyerüket megszerezhessék, me-
lyet aztán ismét a szegényekkel megosztanak. Átkot mon-
danak reájuk, üldözik őket, a legnagyobb bántalmakkal 
illetik, a törvényszékek elé hurczolják s ők áldást monda-
nak üldözőikre, megbocsátanak nekik és imádkoznak éret-
tük. Ez azon erangeliumi út, melyre legelőször lépett szent 
Klára s a melyen követve őt leányai, diadalmaskodnak e 
világ felett, várva a mennyei jutalmat. S midőn az üldö-
zések ismét bevégződtek, akkor mindenünnen kijöttek az 
Istennek eme jámbor szolgálói, azon félreeső rejtekhelyek-
ből, melyekbe megvonulni egy ideig kénytelenek valának s 
ujolag kezdék a világtóli elzárkózottság, az áldozat, az ima 
és az engedelmesség amaz életét, melyen mindnyájan ör-
vendve épülünk. 

Ezen sorokban egyszersmind az egész könyvnek rö-
vid eszmemenetét lát juk, melynek szerzője ezért méltán 
„L'Auréole de sainte Claire" czimet adhatott, mert minden-
ütt ott lá t juk Klárát a sz. szüzek jámbor kővetőinek serege 

'által mintegy dicsőségkoronával övedzve. Vagy 30 zárdá-
nak történetével ismerkedünk meg; szerző mindegyiknél, 
amennyire lehetett, a dolgok időrendi fejlődését követte, 
elkezdve többnyire az illető zárda megalapíttatásától s 
megmutatva, mint voltak sz. Klárának leányai kivétel nél-
kül méltók dicsőséges alapítónőjükhez azáltal, hogy soha 
le nem tértek a kereszt útjáról, de megmutatva másrészt 
azt is, hogy az isteni Gondviselés e jámbor szüzeket min-
denkor különös pártfogásban részesíté, hiven azon Ígéret-
hez, melyet a Megváltó maga tőn az assisii szűznek. 

Az egész munka öt könyvre otzlik, melyeknek mind-
egyike több fejezetből áll ; az elsőben szerző röviden magá-
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ról sz. Kláráról, legnevezetesebb tanítványairól s ezeknek 
működéséről értekezik s mellesleg egyes felvilágosító ada-
tokat is közöl az assisii [rendek különféle ágainak keletke-
zésére és egymástóli különbségéré nézve. — A második 
könyvben azon üldöztetéseket beszéli el, melyeket a 13. és 
14. században megalapított kolostoroknak szenvedniök kel-
lett ; a harmadikban és negyedikben pedig azokat, melyek 
a 15-ik században keletkezettek ellen intéztettek, míg az 
ötödik könyv azon zárdáknak esélyeit tárgyalja, melyek a 
16. és 17. századból származnak. Az egészet gyönyörü-
irályu zárszó fejezi be. 

Az adatok, melyekre Guerin támaszkodik,legnagyobb-
részt olyanok, melyek eddig még sehol sem voltak közölve ; 
míg a már máshol megjelentek a legnagyobb gonddal vizs-
gál tat tak meg és egészíttettek ki. Állításai mindenütt a 
kétségbevonhatlan igazság jellegét hordják magukon ts 
vagy az elbeszélt eseteknél jelenvolt szemtanúk vagy egy-
korú irók feljegyzéseiből merítvék s pedig úgy, hogy leg-
többnyire a szószerinti szöveg is idéztetik. 

Az egész művön meglátszik, hogyj szerző felvett tár-
gyát meleg szeretettel karolta át. Elbeszélése egyszerű s 
mindamellett lelkes s a tá rgynak mindig" megfelelő ; az egész 
könyv gazdag tárháza a jeles és épületes gondolatoknak 
8 általa a köztiszteletü szerző irodalmi tekintélyét teteme-
sen öregbíté. 

VEGYESEK. 
— A magyar kath . autonomiai előkészítő congressus 

f. hó 7-én megkezdette tanácskozásait. 

— F t . Rezucsek Antal, a cistercitarend nagyságos 
apátura, okt. 3-án ülte meg aranymiséjének ünnepét. Ad 
multos annos. 

— Gyönyörű időket élünk. E g e r b e n Kósa György 
városi tanácsnok a községi iskolaszék egypár tagjával, köz-
tük Csiky Sándorral, hat fegyveres városi hajdú kíséretében 
a lyceumi épületben megjelent s a föelemi iskola helyiségei-
nek ajtait , a kulcsok a felekezeti iskolaszék birtokában levén, 
lakatos által felnyittatta, a zárakat levétette s a termeket 
az iskola számára karhatalommal elfoglalta. — Hasonló 
történt a hostyai iskolákkal is. Mint az eddigi eredmény 
mutat ja , a beiratások csekély kivétellel a felekezeti iskola 
részére történnek. Eger. — Hasonló gyönyörű dolgok tör-
ténnek O - B u d á n is, hol a városi hatóság a katholikus 
felekezeti iskolákat karhatalommal elfoglalta, a főtanítót 
hivatalától megfosztotta s becsukatta, a hü katholikus tani-
tókat állásuktól elmozdította. — Ime, gyönyörű gyümölcsei 
a kormány által ajánlott községi iskolatörvénynek. Pedig 
azt szokták mondogatni, hogy azért kell a közös iskolákat 
behozni, hogy a felekezetek közötti súrlódás megszűnjék. 
No csakugyan megszűnt ! Kíváncsiak vagyunk, hogy fogja 
a kormány ezen felekezeti gyengéd kapacitátiókat békés 
együttéléssé varázsolni ! 

— Az ausztriai püspökök részükről szinte szándékoz-
nak az egyetemes zsinat alkalmából körlevelet intézni az 
ausztriai katholikusokhoz, mint ezt tették a Fuldában ösz-
szegyült németországi püspökök. A kidolgozással a salz-

burgi érsek, Tarnóczy, a brixeni és trienti püspökök fog* 
lalkoznak. 

— A lapok széltében hirdetik, hogy a linzi püspök 
javadalmai az állam által le fognak foglaltatni. — Ezt úgy 
kell érteni, hogy a linzi püspöknek az állam által fizetendő 
12 ezer forint helyett, mely összegben alapíttatott meg az 
ausztriai püspökök fizetése, két birtok, Garsten és Glunek, 
adatott át haszonvételül. Most tehát neki indult az ausztriai 
kormány s e birtokot aka r j a a linzi püspöktől elvenni. Min-
denesetre ki keilend előbb deríteni, mily jogi czimen bír ja a 
püspök ezen birtokot. Vederemo. 

— Az olasz igazságügyminiszter körlevelet intézett a 
hatóságokhoz, melyben a tett kérdésekre adott válaszkép 
kijelenti, hogy a kormány semmi akadályt sem gördít azon 
püspökök elé, kik az egyetemes zsinatra Kómába készülnek 
menni. A kormány egyébiránt fentart ja magának a további 
intézkedést, ha oly határozatok hozatnának az egyetemes 
zsinaton, melyek a királyság törvényeibe vagy az állam 
jogaiba ütköznének. 

— A Courier és Univers ír ja , hogy a legutóbbi na-
pokban a szabadgondolkodók Genfben gyűlést tartottak^ 
melyben bizonyos hadműveleti tervet fogadtak el a kath. 
egyház ostromlására. E terv szerint folytonosan kell ha-
zudni a papságra, azt rágalmazni, reájuk anekdotákat köl-
teni, papi ruhában szabadgondolkodókat bizonyos házakba 
küldeni botrányul, sőt a zárdák ujonczai közé is befurakodni, 
hogy a t i tkokat kifürkészni s botrányt okozni lehessen. — 
Bizony alig hihető, hogy ennyire képes legyön lealjasodni 
az ember. Pedig ha az antikatholikus sajtónak a papság 
i ránt tanúsított viseletét tekint jük, azt kell gondolnunk, 
hogy ezen hadműveleti terv már régi. 

— Mühe, regensburgi könyvkereskedő, nemrég a kö-
zeli egyetemes zsinatról gyalázatos torzképet adott ki s 
terjesztett, melyben a római pápa, püspökök s a katholikus 
hivők szemtelenül kigúnyoltatnak. Emiatt Ambergben es-
küdtszék elé idéztetett, mert a bajor törvény világosan ki-
mondja, miszerint az állam által elismert vallásfelekezetek-
nek tanítmányait , intézményeit, szokásait, szertartásait 
szóval, Írásban s rajzolattal megvetésnek s gúnynak tár-
gyává tenni nem szabad. Az ambergi esküdtek azonban 
felmentették a torzképgyártót, noha a törvényszék a kerü-
leti hatósággal egyetértve már előbb elkoboztatta az utol-
érhető példányokat. — Mégis csak szép intézmény az az 
esküdtszék, kivált ha lelkiismeretes (!) polgárok mondanak 
benne ítéletet, mint például Ambergben! — Boldog Is ten i 
mennyi torzkép adatik ki nálunk a katholicismus gyaláza-
tára s a mi esküdtszékünk valóban nem menti fel a bűnö-
söket, mert — nincs is, ki őket bevádolja. 

— A Lyonban mogjelenő „ Progrès" jelenti, hogy ott 
a mult napokban egy fiatal leányt temettek el, ki határo-
zottan tiltakozott az ellen, hogy őt pap szentelje be vagy 
kísérje a temetőbe. Ez tehát el is maradt s a fiatal solidaire 
leányt a szabadgondolkodók kisérték nyughelyére. — Ez 
gyümölcse a szabadkőmüvesi tanoknak, melyhez a soli-
dairek is tartoznak. Csak azt szeretnők tudni , szebb-e, 
épületesebb-e, tanuságosabb-e ily eltakarítása a halhatlan 
lélekkel ellátott embernek ? Avagy nyer-e ily solidairtemet-
kezés által valamit az állam, a család, a közerkölcsiség ? 
Hisz az oktalan állatokat is csak amúgy szokták földbe 
ásni ! Tehát az ember még halálában se tiszteltessék meg 
keresztényi illő eltakarítással ? Látszik, hogy a titkos 
társulatok az embert barommá akar j ák aljasítani életben » 
halálban. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : A szabadság. — Fogarassy Mihály 
erdélyi püspök ö nmlgának körlevele az egyházközségi ta-
nácsok felállításáról és működéséről. — Egyházi tudósí-
tások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szabadság 
Soha, mióta a világ fenáll, még szóval annyira 

vissza nem éltek az emberek, mint az uj s legújabb 
korban a szabadság szavával. Ez azon varázsköpeny, 
mely alá mindenki bújik ; ez azon takaró, melylyel 
a gonosz magát ép úgy befödi, mint a legbecsülete-
sebb ember. 

A szabadság nevében vitték tizenhatodik Lajost 
s nejét 1783-ban a nyaktiló alá. A szabadság nevé-
ben mészárolták le a franczia papság, nemesség s a 
nép ezreit. A szabadság nevében nyomta el első' 
Napoleon a forradalmat. A szabadság nevében verték 
le s vitték foglyul Napoleont a szövetségesek. A 
szabadság nevében fosztották meg tizedik Károlyt 
a koronától s ültették helyébe a népkirályt, Lajos 
Fülöpöt s ugyan a szabadság nevében kergették el 
ezt is. A szabadság nevében volt annyi forradalom 
Spanyolországban, kergettetett el Izabella, lázadnak 
fel egymás után városok, falvak, tartományok, kato-
nai ezredek, Cuba stb. A szabadság nevében visel-
tetett Amerikában a borzasztó testvérháború. A 
szabadság nevében űzettek el az olaszországi feje-
delmek, herczegek, fosztatott meg kilenczedik Pius 
tartományai legnagyobb részéről. A szabadság ne-
vében szórta bombáit Orsini, szórja átkozódásait, 
szitkozódásait Garibaldi, szítja a forradalmi tüzet 
Mazzini. A szabadság nevében harczolt már annyi-
szor Lengyelország, elűzte királyát Görögország. A 
szabadság nevében fosztatott meg az osztrák ural-
kodóház trónjától Magyarországban, fellázadt Hor-
vátország, küzdöttek ellenünk a ráczok, oláhok, 
tótok. Szabadság nevében köttetett a 67-ki kiegyez-
kedés; ugyan a szabadság nevében küzd ellene 
Kossuth, a baloldal s ennek lapjai. Szabadság nevé-
ben köttettek a konkordátumok s szakíttatnak szét 

egyoldalulag. Szabadság nevében lázadt fel a római 
pápa ellen Passaglia, Reali, Liverani egész Jácint 
atyáig. A szabadság nevében küzdenek az egyház 
ellen a kormányok, a titkos társulatok. 

Folytassuk-e még tovább? 
Szabadságért küzd a római szentszék, midőn 

függetlensége s jogai megóvására s védelmére Men-
tananál leveri a szintén szabadság nevében odatola-
kodó garibaldistákat. A szabadság nevében követeli 
a spanyol forradalmi kormány, hogy a püspökök a 
forradalmi kormány érdekében körleveleket intéz-
zenek, büntessenek ; a szabadság nevében utasítják 
vissza a püspökök a forradalmi kormánynak ezen 
betolakodását az egyházi joghatóságba. Az egyház 
szabadságáért küzd a linzi püspök s a szabadság 
nevében Ítéltetik el. Szabadságért küzdenek a ka-
tholikusok Belgiumban, Badenben, Bajorországban, 
Ausztriában s másutt s a szabadság nevében tagad-
tatik meg tőlük legjogosabb igényeiknek kielégít-
hetése. Szabadság nevében követeljük a felekezeti 
iskolákat s a szabadság nevében foglalják le ugyan-
azokat karhatalommal a szabadonczok stb. stb. 

Hozzunk-e még fel többet? 
Valóban, az ember zavarba jő, ha ezek és sok 

más után komolyan akar megfelelni arra, mi tehát 
tulajdonképen a szabadság, melyet mindenki saját 
tetteinek igazolására igénybe vesz. 

Hol találjuk fel a fonalat, mely minket ezen 
tömkelegből biztosan kivezessen ? 

Ott az evangelium, üssük fel és szent Máténál 
— 7,15 — 20 — ezeket talál juk: Ó v a k o d j a t o k 
a h a m i s p r ó f é t á k t ó l , k i k j u h o k r u h á z a -
t á b a n j ő n e k h o z z á t o k , b e l ü l p e d i g r a -
g a d o z ó f a r k a s o k . Az ő g y ü m ö l c s e i k r ő l 
i s m e r i t e k m e g ő k e t . V á l j o n s z e d n e k - e 
a t ö v i s e k r ő l s z ő l ő t v a g y a b o j t o r j á n r ó l 
f ü g é k e t ? 

Midőn tehát a szabadság nevében jőnek a pró-
féták, vegyük őket jól szemügyre s tekintsük a 
gyümölcsöket, melyek nyomdokaikon teremnek. 

A tövis nem terem szőlőt, sem a bojtorján fügét. 
30 
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A forradalmi szellem, mely most Európát át-
lengi, úton-útfélen teletorokkal hirdeti a szabadsá-
got ; — de váljon teremhet-e a tövis szőlőt? 

A minden tekintély s rend, minden vallás le-
rombolására borzasztó esküvel szövetkezett s köte-
lezett titkos társulatok szabadságot hirdetnek a né-
peknek, államoknak, vallásfelekezeteknek ; de váljon 
teremhet-e a bojtorján fügét? 

Igenis terem a rövidlátóknak fügét, de minőt ! 
Mi katholikusok tiszteljük, szeretjük a szabad-

ságot, azt elérni s gyümölcseit élvezni óhajtjuk; de 
elutasítjuk magunktól azon szabadságot, melyet a 
forradalmi szellem s a titkos társulatok hirdetnek, 
nqkünk ajánlgatnak. 

A katholika egyház hirdeti a szabadságot, de 
hirdeti azt a felforgató szellem is. Melyikhez akartok 
állani, válaszszatok. 

A katholikusok ép úgy, mint a korunkbeli sza-
badonczok akarják a vallásszabadságot, a szó ás 
sajtó szabadságát, a polgári és politikai, társulási s 
egyesülési szabadságot. De mi katholikusok egészen 
mást értünk ezen szabadság alatt, mint a szabadon-
czok, mert amit ezek szabadságnak neveznek, az 
nálunk szolgaság és megfordítva. 

A k a t h o l i k u s s z e n t h i t é n e k t a n a i r a 
t á m a s z k o d v a s z o l g á j a az i g a z s á g n a k és 
j o g n a k a z é r t , h o g y s z a b a d l e g y e n min-
den félelemtől, minden gyengeségtől. 

A s z a b a d o n c z s z o l g á j a az i g a z s á g -
t a l a n s á g n a k , h o g y f ü g g e t l e n l e g y e n 
I s t e n t ő l s a n n a k i g a z s á g o s s á g á t ó l . 

Független egyedül az Isten ; a teremtett lény 
engedelmeskedni tartozik s ezen Isten iránti enge-
delmességében fekszik szabadsága. 

Krisztus urunk s az apostolok, miként hirdetői 
s tanítói voltak az igazságnak : úgy hirdetői s tanítói 
a valódi szabadságnak. 

Halljuk tehát őket. 
K r i s z t u s urunk sz. Jánosnál — 8,31 — 34 — 

ezeket mondja : 
Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizony-

nyal tanítványaim lesztek és m e g i s m e r i t e k az 
i g a z s á g o t és a z i g a z s á g m e g s z a b a d í t 
t i t e k e t . Felelik neki : Ábrahám ivadéka vagyunk 
és soha senkinek sem szolgáltunk. Miképen mondod 
te : szabadok lesztek ? Feleié nekik Jézus : B i z o n y , 
b i z o n y m o n d o m n e k t e k , h o g y m i n d e n , 
k i b ű n t c s e l e k s z i k , s z o l g á j a a b ű n n e k . 

Sz. P é t e r második levelének második fejeze-

zetében így ír : Voltak hamis próféták is a nép kö-
zött, amint köztetek is lesznek hamis tanítók, kik 
v e s z e d e l m e s s z a k a d á s o k a t h o z n a k b e s 
azt, ki őket megváltotta, az Urat megtagadják. És 
sokan fogják követni azok romlottságát, kik által az 
igazság útja majd káromoltatik és fösvénységből 
költött igékkel nyerészkednek rajtatok. Tudja az 
Úr az istenfélőket megszabadítani a kisértetből, a 
gonoszokat pedig itélet napjára gyötrelemre fen-
tartani, leginkább pedig azokat, kik a test tisztá-
talan kivánságai után járnak, a f e l s ő b b s é g e t 
m e g v e t i k , vakmerők, maguknak tetszők, kik 
n e m f é l n e k s z a k a d á s o k a t b e h o z n i és 
k á r o m o l n i ; — mert hiábavalóságról kevélyen 
szólván a test kivánságai által hitegetik azokat, kik 
alig futhattak el a tévelygésben járóktól ; s z a b a d -
s á g o t Í g é r v é n n e k i k , h o l o t t ők a r o m -
l o t t s á g s z o l g á i ; m e r t a k i v a l a k i t ő l 
l e g y ő z e t i k , a n n a k s z o l g á j a is. 

Sz. P á l pedig a rómaiakhoz irt levelének 6-ik 
részében — 16 — 22. — ezeket mondja : Nem tud-
játok-e, hogy akinek magatokat szolgákul kötele-
zitek engedelmességre, annak szolgái vagytok, aki-
nek engedelmeskedtek, akár a bűnéi a halálra, akár 
az engedelmességéi az igazságra ? Hála legyen pedig 
az Istennek, hogy kik a bűnnek szolgái voltatok, 
szivetekből engedelmeskedvén ama tanításnak, át-
alakulva tüntetek elő. M e g s z a b a d u l v á n t u d -
n i i l l i k a b ű n t ő l , az i g a z s á g s z o l g á i 
l e t t e t e k . — M e r t m i d ő n a b ű n n e k s z o l -
g á l t a t o k , s z a b a d o k v o l t a t o k u g y a n az 
i g a z s á g t ó l . — M o s t p e d i g m e g s z a b a d u l -
v á n a b ű n t ő l és I s t e n s z o l g á i l e v é n , 
h a s z n o t o k v a n a m e g s z e n t e l t e t é s r e , 
m i n e k v é g e ö r ö k é l e t . 

Ezek szerint Istennek szolgálni, Istenért az 
elöljáróságnak engedelmeskedni mindaddig, míg be 
nem áll az eset, melyben inkább kell Istennek en-
gedelmeskedni, mint az embereknek, önmagát meg-
szabadítani a természet és szenvedélyek igájától, 
valódi szabadság a katholikusra nézve. 

A katholikusnak ezen s z a b a d s á g a n e m 
t e l j e s a hitetlen államokban, mert ezekben csak 
lelkében szolgálhat Istennek úgy, mint a szent vér-
tanúk a pogány államokban. De t ö k é l e t e s a 
katholikusnak szabadsága, amennyiben valamit e 
földön tökéletesnek lehet nevezni, ha az állam, a 
család, az iskola ép úgy, mint az egyház, Istennek 
küldöttei által Istennek szent törvényei szerint kor-
mányoztatnak, mikoris a lelki hatalom mindig tá-



mogatja a világi hatalmat s az embereknek társa-
dalmi szabadságát gyámolítja. 

Mi katholikusok valóban, a szó legnemesebb 
értelmében, szabadok vagyunk, m e r t az i g a z -
s á g n a k s z o l g á l a t á b a n á l l u n k s m e r t 
J é z u s K r i s z t u s a mi U r u n k , k i n e k 
s z o l g á l n i a n n y i t t e s z , m i n t u r a l k o d n i . 
Jézus Krisztus, a mi Urunk, Istenünk, királyunk, 
törvényhozónk, biránk, világosságunk s erőnk, te-
kintve akár szellemi, akár anyagi rendét a létező 
dolgoknak. Az ő nevében s az ő tekintélyével taní-
tanak, kormányoznak, törvényeket hoznak s azokat 
az életre alkalmazzák a családatya úgy, mint a 
fejedelem, a lelkipásztor úgy, mint az úr, a törvény-
hozó úgy, mint a biró. Jézus Krisztus, az Isten-
ember tehát az, ki mint Isten maga nevében s hatal-
mával, mint ember pedig s isteni küldött Isten ne-
vében s hatalmával uralkodik felettünk s mi ennek 
engedelmeskedünk. 

íme, ez katholikus fogalom szerint az isteni 
jog; ez azon hatalom, melynek mi magunkat alá-
vetjük s melynek szolgálni reánk nézve szabadság, 
dicsőség ; ez forrása a mi mindenrendü szabadsá-
gunknak. 

Ámde ezt a szabadonczok nem értik vagy nem 
akarják érteni ; ezeknél szolgaságnak tekintetik a mi 
szabadságunk; az isteni jog s igazság, melyen alap-
szik a mi szabadságunk, erőnk, melynek szolgálni 
reánk nézve megtiszteltetés, dicsőség, ezek előtt 
gyalázatos rabszolgaság. Ezek akkor hiszik magu-
kat szabadoknak, ha függetlenek Istentől s tőle 
származó minden polgári s valláserkölcsi hatalom-
tól; ezek szabadságukat abban helyezik, ha bűnte-
lenül hátat fordíthatnak minden emberi s isteni tör-
vénynek, ha megvethetik az emberi s isteni jogot, 
ha lerázhatnak magukról minden féket, mely szen-
vedélyeiket csak némileg is megszorítja. 

Hogy pedig ezen függetlenséget elérhesse, a 
szabadoncz szétszakít minden köteléket, mely ter-
mészeti vágyainak kielégítésében őt gátolja, rab-
szolgájává válik azoknak, kik szenvedélyeinek hí-
zelkednek, kik féktelen szenvedélyeinek gátat nem 
vetnek. I s t e n n e k s z o l g á l n i n e m a k a r v á n , 
r a b s z o l g á i v á v á l n a k a f ö l d i h a t a l m a -
s o k n a k , k i k t ő l v á g y a i k k i e l é g í t é s é t 
r e m é n y l i k . 

Igazunk van-e ? 
Ott vannak a hős szabadonczok, kik tizenha-

todik Lajost a nyaktiló alá vitték s Robespierre 
meg Danton előtt a porban csúszkáltak ; ott a hős 

szabadonczok, kik kilenczedik Piust gúnyolják, rá-
galmazzák, fosztogatják s Garibaldi- meg Mazzini-
nak kezeit, lábait csókolgatják ; ott a hős szabadon-
czok, kik az egyházat, az emberiség üdvözítő intéz-
ményét, lenézik, sárral dobálják s egy kőműves-
páholy harminczkettedrangu nevetséges viselettel s 
bohózattal tekintélyt aífectáló kis- vagy nagymestere 
előtt hason csiísznak.! 

Gyönyörű szabadsága a forradalmároknak, a 
szabadonczoknak. 

Volna-e katholikus, ki szabadságát ezeknek 
szabadságávahakarná felcserélni ? ! 

Falso libertatis vocabulum obtenditur ab iis, 
qui privatim dégénérés, in publicum exitiosi, nihil 
spei, nisi per discordias habent. Tacitus. 

Fogarassy Mihály erdélyi püspök ő niulgáuak körlevele 
az egyházközségi tanácsok felállításáról és működéséről. 

(Vége.) 

A z e g y h á z - k ö z s é g i t a n á c s o k s z e r v e z e t e é s 
h a t á s k ö r e . 

1. §. Minden plébániában az egyház és iskola külső és 
helyi ügyeit ugyanazon egyházközségnek arra jogosult tag-
jai intézik és gondozzák : 

a) együttesen, az egyházközségi gyűlésben, 
b) állandóan, az egyházközségi tanácsban, a helybeli 

lelkipásztornak mint rendes elnöknek vezérlete alatt. 
A fiókegyházak, hacsak külön érdekek és tekintetek 

mást nem kivánnak, önkormányzati tekintetben is az anya-
községhez csatoltatnak. 

2. §. Az egyházközségekben minden kath. családfő, ki 
önálló házat tart és semmi bélyegző és botránykoztató cse-
lekedettel kor. kath. jellemét be nem szennyezte, az egy-
házközségi gyűlésnek tagja s mint ilyen szavazattal bir az 
előforduló egyházközségi ügyek elintézésében. 

3. §. Az egyházközségi gyűlés (megyegyülés) hatáskö-
re kiterjed a községi templomra s iskolára, ezek vagyonára, 
a községben létező kegyes alapítványokra, a ker. tisztessé-
ges élet és rendtartás védelmére ; továbbá a lelkésznek s 
kántortanítónak megválasztására is az arra jogosult közsé-
gekben. 

4. §. Az egyházközségi gyűlés rendesen minden évben 
egyszer összehívandó, hogy az azon évben lefolyt egyházi 
ügyek állásáról, az egyház és iskola sürgősebb szükségeiről 
értesíttessék és ezek iránt intézkedéseit megtehesse. A gyű-
lést a plébános hívja össze, ki rendesen annak elnöke. 

5. §. A közgyűlésen kivül az egyházközséget minden 
parochiában állandóul képviseli : 

a) a főgondnok, 
b) az algondnok, 
c) a kisebb községekben 6, a nagyobbakban 12 egy-

házközségi tanácsos, kik a községi gyűlésben szavazattöbb-
séggel választatnak ; ezek közül a fő- és algondnok a püs-
pökmegyei főhatóság megerősítése alá tar toznak, de a 

30 * 



236 « 

választott tanácsosok is ugyan oda tudomás végett felje-
lentendők. 

6. §. Ezen hivatalokra oly helybeli községtagok vá-
laszthatók, kik érettkorúak, ker. jámbor életet élnek s mint 
ilyenek egyházi s iskolai tartozásaiknak eleget tesznek. 

7. §. A megválasztott egyházközségi tanács és al-
gondnok működése 3 évig tart ; a főgondnok hivatala 
állandó leend és csak halál, lemondás vagy felmentés által 
szűnik meg. Az egyházközségi tanácsosok mellé egy-két 
póttag is választandó avégből, hogy halálozás vagy más 
okbóli üresedés esetén az üresség azonnal betöltethessék ; 
ha ily póttagok előlegesen megválasztva nem lennének, az 
üresség az előbbi választás alkalmakor a belépettek után 
a legtöbb szavazatot nyert tag által fog pótoltatni. 3 év 
múlva a lelépő tagok újból megválasztathatnak. 

8. §. Ezen egyházközségi tanácsnak is elnöke a hely-
beli lelkipásztor s lia az gátolva volna, a főgondnok ; jegyzőt 
a tanács maga kebeléből választ. 

9. §. Ezen egyházközségi tanács rendesen minden hó-
napban egyszer ülést tar t és ezen kivül mindannyiszor, vala-
hányszor az egyházközség érdekei kivánják. Az ülést a 
plébános hivja össze vagy akadályoztatása esetében és tud-
tával a főgondnok. 

10. §. Az egyházközségi tanács hatásköre a plébánia 
templomi, kegyesalapítványi és iskolai vagyonára s a tan-
ügyre terjed ki, de a püspöki joghatóság, a kegyúri és 
rendes tanhatósági jogok sértetlen fentartása mellett. 

Az egyházközségi tanács főbb teendői a következő 
pontokban állapíttatnak meg : 

A) A z e g y h á z k ö z s é g v a g y o n á r a n é z v e . 
a) Az egyházközség vagyonát s annak jövedelmeit, 

úgy. szintén az egyházközség javára tett alapítványokat, 
rendeltetésükhöz liiven s az azokra vonatkozólag fenálló 
szabályok pontos megtartásával, az egyházmegyei tanács 
felügyelete alatt és rendeletei szerint kezeli. — A mennyiben 
pedig ily alapítványok kezelését az alapító kifejezett akarata 
szerint másra bízta volna, azok szabályszerű rendeltetésük-
nek megfelelő kezelését ellenőrzi. 

b) Ügyel a templom, plébánia és iskola épületeinek 
jó karban tar tására — s illetőleg, — a mennyiben ez nem a 
kegyúr teendője volna, arról rendelkezik. 

c) Egyházi és iskolai nagyobb építkezések iránt az 
egyházmegyei hatóságnak jelentést tesz, attól engedélyt 
kér s az engedély s rendelés szerint az építést eszközli. Ha-
lasztást nem szenvedő javításokat pedig, utólagos feljelentés 
mellett, rögtön eszközöltet. 

d) Az egyházközség tőkésíthető pénzeit 100 forintig 
bezárólag kikölcsönzi s földeit, ha czélszerünek látja, bérbe 
adja, arra figyelni tartozván, hogy a kölcsönvevő legalább 
kétannyi értékű biztosítékot nyújtson. A kötelezvények és 
biztositások másolatai utólagosan az egyházmegyei ható-
ságokhoz felterjesztendők s a kikölcsönzött összegért a ta-
nácsnak minden tagja az elnökkel együttesen s egyenkint 
felelős. Száz forintnál nagyobb összegek, valamint a földek 
bérbeadása, az egyházmegyei hatóságnak előlegesen, a kö-
telezvények, szerződések és biztositékok felmutatása mel-
lett, bejelentendő úgy, hogy az illető kikölcsönzés vagy 
bérlet, csak az egyházmegyei hatóság jóváhagyása után s 

rendelése szerint érvényesíthető. Az elnök és gondnok mű-
ködésük tartama alatt az egyházpénztárából kölcsönt nem 
vehetnek. 

e) A kisebb, valamint nagyobb összegeket (az utóbbi-
akat t. i. míg azok elhelyezéséről az egyházmegyei hatóság 
engedélyével és intézkedése szerint rendelkezhetik) takarék-
pénztárakba adhat ja . 

f) A szükséges évi kiadások fedezéséről gondoskodik. 
De ha a rendes kiadásokon felül 50 frtnál nagyobb kiadások 
szükségeltetnek, ezekre az egyházmegyei hatóságtól az espe-
resi hivatal ú t ján kér engedélyt. 

g) Ha ajtatos alapítványok tétetnek, minthogy azok 
az egyházmegyei hatóság jóváhagyásától függnek,a község-
tanács az azokról szóló, három példányban kiállított,szabály-
szerű alapítványi leveleket s egyéb hozzátartozó okmányokat 
megerősítés végett ugyanazon egyházmegyei hatósághoz 
felterjeszti. A szent misékre, továbbá a keresztek, kápolnák, 
szobrok stb. jó karban tartására teendő alapítványok tőkéi-
nek nagyságát az egyes egyházmegyék külön szabályok 
által határozzák meg, valamint a mise-alapítványok kama-
tainak aránylagos felosztását is. 

h) A plébániai, templomi s iskolai leltározást elkészíti 
és rendben tar t ja . 

i) A templomi s iskolai számadásokat megvizsgálja. 
B) A z i s k o l a ü g y r e n é z v e . 

a) Az iskolatanitókat az e hivatalra képesített egyé-
nek közül megválasztja s a választás eredményét a kerü-
leti esperesnek ideiglenes megerősítés végett felterjeszti, a 
honnan a végleges helybenhagyás tekintetéből az egyház-
megyei hatóság elébe terjesztetik. 

b) A rendes és segédtanitók fizetését a helyi körül-
mények szerint megállapítja. Az egyházközségi tanács által 
megállapított tanitói díjlevél az egyházmegyei tanácsnak 
előlegesen felterjesztendő s csak annak jóváhagyása után 
érvényes. 

c) Szigorúan felügyel, hogy a tanköteles gyermekek 
az iskolába rendesen el jár janak ; a hanyagoknak szülőit s 
gondviselőit meginti s kellő orvoslásról gondoskodik. 

d) Gondoskodik az iskolának szükséges tanszerekkel 
való ellátásáról. 

e) Kiküldöttjei által az iskolát hetenkint meglátogatja. 
E küldöttek a tanításba bele nem szólhatnak, hanem csak 
az iskolát és a tanítás menetét szemlélik meg, a tanitót ne-
taláni iskolai szükségek felül megkérdezik és a tapasztal-
takról az egyházközségi tanácsnak jelentést tesznek. 

f) A hanyag vagy rosz magaviseletű tanitót az esperesi 
hatóságnak feljelenti ; ellenben a szorgalmas és kitűnő tanitó 
igyekezetének jutalmazása felül gondoskodik. 

g) Iskolai fegyelmi ügyekben, úgy szintén a szülők 
és tanitók közti perekben, intézkedik és elsőfolyamodá-
sulag ítél. 

h) Az iskolai szünidők mikor tartását a törvényszabta 
korlátok közt meghatározza. 

i) A kitűnő tanulók megjutalmazása felül gondos-
kodik. 

k) A helységben az igen kívánatos kisdedóvoda vagy 
elemi és felsőbb népiskola felállítása iránt az esperesf tanács-
nál tüzetes jelentést tesz. 
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1) Az iskolában tapasztalt nevezetesebb hiányokat 
vagy szükséges javításokat az egyházmegyei hatóságnak 
feljelenti. 

11. §. A gondnok hatásköre. 
a) Az egyházi és iskolai épületek jó karban tartására 

ügyel, az épületek tisztításáról gondoskodik, a szükséges 
javításokat az egyházközségi tanácsnak bejelenti s annak 
rendelete folytán eszközli. 

b) A templom és iskola bevételeit és kiadásait kezeli. 
Azonban mind a bevételekre vonatkozó ellennyugtákat, 
mind a kiadási nyugtákat a plébános ellenjegyzi, melyek 
csakis igy érvényesek. Mindamellett az évi rendes kiadáso-
kon felül rendkivüli szükségekre az egyházközségi tanács 
előleges jóváhagyása vagy utasítása nélkül 10 frtnál nagyobb 
összeget nem adhat ki. 

c) A kiadásokról és bevételekről hiteles, a plébános 
által ellenjegyzett okiratokkal ellátott számadást vezet és 
naplóját havonkint, végszámadását pedig az év végével az 
egyházközségi tanács elé terjeszti. 

12. §. A templom, az iskola és az alapítványok pénzei 
biztos szekrényben legalább két zár alatt tartassanak ; a 
kulcsok egyikét a plébános, másikát pedig azon gondnok 
őrizze, ki számadásra köteles. 

13. §. A pénzszekrény rendesen a plébánialakban he-
lyeztessék el. 

14. §. Az egyházközségi tanács gyűléséről a rendes 
jegyző vezeti a jegyzőkönyvet, mely minden, a fenálló szabá-
lyok szerint püspöki elintézést vagy helybenhagyást igénylő, 
ügyben s különben is, valahányszor felkivántatik, az egy-
házmegyei hatósághoz terjesztetik fel. 

Sed his de gravissimi momenti scholastica lege sic 
depromptis intuitibus et principiis nostris jam ad Vos me 
converto Venerabiles in Christo Frat res et Filii ! a quorum 
zelo, activitate et prudentia optima et salutaris istarum 
instructionum applicatio et legis observatio dependet. Múl-
túm anxios nos facit magna plurium catholicarum commu-
nitatum apud nos paupertas et insufficientia ad hoc, ut 
scholas suas parochiales ad dictamen legis possint confor-
mare ; sed constristat Nos etiam multorum hujus temporis 
catholicorum levitas et improba cogitandi ratio, qui aevi 
nostri liberalibus principiis addicti non jam ecclesiam suam 
audiunt, quae est columna et firmamentum veritatis, sed 
circumferuntur omni vento doctrinae et falsi nominis scientia 
inflati, doctrinas sequuntur ad subversionem et destructionem 
ecclesiae catholicae excogitatas, quarum una haec est : ut 
institutio juventutis ab influxu ecclesiasticorum avellatur et 
profanis omnemque supernaturalem rerum ordinem abne-
gantibus scientiarum magistris concredatur. Sunt et alii et 
hi quidem plurimi rerum temporalium curis adeo implexi, 
ut spiritualia et quae animae salutem respiciunt,parvi faciant, 
lucra vero exigua promissi sublevaminis damnis ingentibus, 
quae ex communibus scholis in filios diffidentiae et in huma-
nam societatem cxurgunt, plane ponderent. Idcirco tempus 
est, nos de somno surgere et attente vigilare, ne ovile nostris 
pastoralibus curis creditum ad aliéna pascua abducatur. 
Multum a Vobis, a vestra discreta et prudente vigilantia 
atque zelo pendebit, malum, quod gregibus nostris[imminere 
potest, praevenire vel si jam prope esset in januis, cum 

mansvetudine, quae christianae fortitudini juncta e3se solet, 
adhuc tcmpestive avertere. 

Quod si semper omni cura incumbendum fuit anima-
rum pastoribus, ut tenerae juventutis singularem curam 
habeant, hodie gravi judicio reum coram Deo et ecclesia se 
redderet talis pastor, cui cura non esset de agnellis, quos 
mundus a christianae pietatis schola, quae humilitatem docet 
et obedientiam, ad scholas multiformium cognitionum allicit, 
quae mentem delectant et vitae media procurant, sed ani-
mam non sanctificant. Agite ergo, ne ad Vos applicari queant 
S. Jonnis Chrysostomi verba: „Sicuti si pastor gregem suum 
non pascit, ex fame macies quaedam et attenuatio in ovibus 
inducitur, quae lethalem morbum ingenerat : sic ubi populus 
sui pastoris spirituálém famem coelestis doctrinae patitur , 
ibiestomnis pietatis et religionis exterminium et christianae 
disciplinae exilium." Hom. 54 in Genes. 

Datum Albae-Carolinae in Festo S. Stephani R. A. 1869. 
Michael- m. p., eppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , okt. 7. Az »Ung. Lloyd" mai reggeli számá-

ban egy kegyes pillantást vet Rómára is, mert második 
oldalának negyedik hasábján a következőket irja, mit mi 
magyarítva adunk : „Mint Rómából tudósí tanak, f. hó 
elseje óta a zsinatcsarnok (Concilshalle) belső helyisége 
ülésekkel, székekkel, pulpitusokkal, asztalokkal és kör-
nyező karzatokkal tökéletesen be van töltve; külső keritése 
hasonlókép köröskörül befogja. Ezentúl az ékítés csakis a 
gerendázat elfödésével foglalkozik. Francziahon és Belgium 
katholikus egyletei által e czélra küldött szövetek minden 
várakozást felülmúltak. Sem bársonynyal, sem selyemmel, 
sem bibor-, sem aranynyal nem gazdálkodnak i t t ; harmad-
fél lábnyi magas ezüst s aranyrojtok, crépines en quillochis, 
értékes paszományok, választékos kötött müvek, drága 
szövetek már készen vannak. Az atlanti tengerentúli kor-
mányok készségüket a zsinat közremunkálására különösen 
még azáltal aka r j ák megmutatni , hogy püspökeiknek 
az utazhatást megkönnyítik. A chilii senatus e czélra 20 
ezer tallért szavazott meg. Az idegen praelatusok, különö-
sen az amerikaiak, nem jönnek üres kézzel : a péterfillérek 
pénztárának nem lesz oka panaszkodhatni. A protestáns 
Poroszhon protestáns királya is gondoskodik a zsinat fé-
nyéről ; ő a pápának egy pompás szőnyeget ajándékozott, 
melyen a Hohenzollerck czimere a Mastai-Ferettiek czi-
mere mellé van szőve —" ; a nyűgjei után pedig a méreg el 
nem maradhatott , mert így végzi : als Sinnbilder der Allianz 
des Junker- und Kuttenthums, — mi pedig bátrak vagyunk 
még e szavakat hozzágondolni, so schreiben die Hochge-
lehrten des Freimaurer- und Judenthums. 

A fen magyarított sorok annál érdekesebbek, mivel 
egy épen nemkatholikusirányu lap hasábjain találtatnak. 
Hogy az akatholikusok az egyház irányában ellenséges 
indulattal viseltetnek, azon legkevesebbet sem csudálko-
zunk. Mert majdnem kétezer év előtt mondatott : „Si mun-
dus vos odit, scitote, quia me priorem vobis odio habui t" ; 
(Joan. 15,18), hanem csudálkozunk azon, hogy az ilyféle 
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lapok oly kevés taktikával bírnak, miszerint nagy állam-
férfiak tanácsát sem követik. Nem keresztényt idézek, ha-
nem pogányt, ki előtt talán a „Lloyd" is meghajol, Cicerót, 
kiJDe provinciis consularibus, oratio 36 így szól : „Si essent 
inimicitiae mihi cum C. Caesare ; tarnen hoc tempore reipubl. 
consulere, inimicitias in aliud tempus reservare deberem." 
Az „Ung. Lloyd" azonban valamiről megfeledkezett emlí-
tést tenni, miről azonban mi hallgatni nem akarunk. Egy 
római tudósítás t. i. így szol : „a zsinathely körzetének 
asztalosmunkái befejezésükhöz közelednek. Temérdeksoka-
ságu fát kellett felhasználni, részint keritésmegerősítésre, 
részint a püspöki székek, karzatok és trón elkészítésére. 
Legyen bár a természetes okosság, legyen a rendőrségnél 
tett figyelmeztetés, az oka, szigorú és folytonos felügyelet 
szükségeltetik. A rendőrök éjjel-nappal őrködnek az épület 
körül és az itt használt munkásoknak feddhetlen múlttal 
kell birniok. Ha ezen istenteleneknek a zsinat iránti gyűlö-
letére gondolunk és azon irtózatos fogadásokra, melyeket 
oly gyakran tettek, hogy a világ első templomát össze-
rogyni látandják, ezen előrelátás fontosságát meg fogjuk 
érteni. Azon faerdő, melyet szent Péter temploma magá-
ban foglal, elkerüihetlenül végromlását okozná ezen épü-
letnek és a kupolának. Nem csudálkozhatunk tehát, hogy a 
munkások közül már többeket gyanús viseletük miatt el 
kellett bocsátani. Ime, a politikai szenvedély még a művé-
szetet sem kiméli. Nem vandalismus ez s még több ? 

Avispa. 

KIS-OROSZI, okt. 3. Községünkben mai nap, a szent 
olvasó ünnepén, búcsú volt. Ez ugyan nem valami rendkí-
vüli esemény, melyet a lapok utján is meg kellene örökíteni; 
— hanem igenis rendkívüli esemény az, hogy a Duna két 
ága által képzett szigeten levő községünket ezen búcsú 
napján egy felszentelt püspök méltatta magas látogatására. 
Ez pedig nevezetes esemény Kisorosziban, hol még soha 
sem volt püspök. Örvendett is községünk apraja és nagyja 
és szent áhítattal seregeltek nemcsak a hivek, de a refor-
mátusok is szent hajlékunkba, hogy szemtanúi lehessenek 
a rendkívüli ajtatosságnak. Hálát, forró hálát rebegünk 
azért ft. S z a b ó József, felszentelt püspök ő méltóságának, 
hogy szerény községünket meglátogatni, az isteni tisztele-
tet teljes fénynyel a hivek legnagyobb épülésére végezni s 
a kisorosziakat megáldani, a tisztelgő elöljárókat kegyes 
atyai intő s buzdító szavaival megörvendeztetni kegyeske-
dett. Hálát mondunk a ft. plébános úrnak, K r a t o c h v i l 
Ferencznek, hogy e szép ünnepet rendezte s a szegény, de 
különben mindenkor tiszta templomot valóban meglepőleg 
pompásan felékesítette. Hálát mondunk tek. C s e h f a l v a y 
s W a l l e n f e l d Károly visegrádi s bogdányi birtokos 
uraknak, hogy püspök ő méltóságát diszes fogataikon Vise-
grádról körünkbe hozni szíveskedtek. Hálát mondunk vég-
re a községi elöljáróságnak, mely bandériumot rendezett, 
taraczkokkal lődöztetett s mindent elkövetett az ünnepély 
magasztosítására. Kisoroszi soha sem fogja elfeledni e nap-
nak emlékét. S. L. 

ROMA. Azon különféle indítványoknak egyike, me-
lyekkel Menabrea gróf, olasz miniszter, a leendő egyetemes 

zsinat elé lépni szándékozik, úgy látszik az is lesz, hogy a 
misének egy uj neme hozassék be : a fegyveres mise. 

Van már énekes misénk, van fogadalmi, halotti és 
közönséges misénk; ezentúl a rubricában egy misével több 
lesz, t. i. a fegyveres misével. 

Nem régen történt, hogy az ujolasz királyságban egy 
mazzaramegyei, Caruso Rafael nevű rendetlenkedő pap, 
ámbár a pattii püspök, mgr. Celesia, által az egyházi teen-
dőktől fel volt függesztve, az állami biróság által rehabi-
litáltatva, fegyveres rendőrszolgáknak kíséretében, illetőleg 
védelme alatt, Patt i városának több templomában, az ajta-
toskodó népnek iszonyú botrányára, nyilvánosan misézett. 
Az odavaló püspök ezen erőszakos eljárás ellen erélyesen 
tiltakozott , mely tiltakozását az „Unitá Cattolica" is 
közölte. 

Ehhez hasonló esetet olvasunk az aug. 21-i „Grazetta 
di Palermo" czimü, teljesen antikatholikus lapban. A tudó-
sítás következőleg hangzik : Egy Bevacqua nevű pap, kit 
az érsek önkényüleg felfüggesztett és ki az államhatóság 
által rehabilitáltatott, két egymásután következő napon a 
sz. József és sz. Ferencz nevű templomokban misézett és 
pedig az állami erőhatalom támogatása mellett, minthogy 
az illető templomok elöljárói nem akartak misézésre enge-
délyt adni. 

Ime, ismét egy szentségtörő pap, ki érseke által fel-
függesztetve, Victor Emmanuel király nevében és ennek te-
kintélyére támaszkodva misézik, az illető egyházi elöljáró-
kat a misézésrei engedélynek kiadására kényszeríteni 
akarva, fegyveres rendőrkatonáknak fedezete alatt jelenik 
meg a templomban. 

Nem vélünk fölösleges dolgot tenni, midőn ily körül-
mények közt a XV. Lajos korabeli Francziaországra for-
dítván tekintetünket, futólag szemügyre veszsziik az akkori 
jansenísticusszellemű parlamentek üzelmeit ; mert ezekben 
jelen időszakunknak hűséges előképét lát juk. Oly kor volt 
az, melyről Voltaire mondja : Naponkint lehetett látni,miként 
égeti el a bakó azon püspöki körleveleket, melyek a parla-
mentekbitorolt szellemi joghatósága ellen tiltakoztak símként 
viszik a csendőrök feltűzött szuronynyal a papokat a janse-
nista betegekhez, hogy ezeknek az utolsó áldozást nyúj tsák. 

Akkor vívattak azon elkeseredett harczok a jansenisti-
kus parlamentek és a korona közt, melyek a párisi parla-
mentnek Pontoiseba való száműzetésével végződtek és azon 
tőrdöféssel, melyot Damions ugyancsak ezen parlamentek 
uszítására adott a királynak. — Akkor láttuk, miként vo-
nakodott a párisi parlament paulai sz. Vincze szentté avat-
tatásának bulláját beczikkelyezni, mivel ebben azon nagy 
buzgalomról van szó, melylyel ezen szent a jansenisták ellen 
küzdött. A mi pedig a szuronyos csendőrök segédlete mellett 
történt áldoztatásokat illeti, tudjuk, hogy a párisi janse-
nisticus parlamentnek azon viszketege, ily dolgokban is 
rendelkezhetni, legelőbb 1731-ban mutatkozott, mely eszten-
dőben nyilatkozatot adott ki az crleansi püspök ellen, ki 
egy jansenisticusérzelmü asszonytól az áldozás szentségét 
megtagadta. A kővetkező évben pedig Ventimiglia párioi 
érseket kárhoztatta, ki egyik pásztorlevelében Páris szerpap 
állítólagos csudái és azon túlzó jelenetek ellen nyilatkozott, 
melyeknek szinhelye a sz. Medardféle temető volt. 1749-ben 
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birói keresetet indít a parlament egy plébános ellen, ki több 
plébániabeli hivet, mint jansenérzelmüeket, az áldoztatásból 
kizárt , kik közt Coffin Károly is volt, az ismeretes párisi 
breviariumbeli hymnusok nagy részének szerzője. 1750 
dec. 29-én arra akar ta a parlament Beaumont Kristóf párisi 
érseket kényszeríteni, hogy parancsolja meg megyebeli 
papjainak, miszerint a gyónási czéduláknak előmutatása 
nélkül is áldoztassák meg a jelentkezőket. Két évvel később 
ismét két párisi apáczával bajlódik a parlament, kiktől 
jansenismus gyanúja miatt a sz. áldozás megtagadtatott, 
mire nézve az érseket felszólítja, hogy ezen szentségnek 
külömbség nélküli kiszolgáltatását rendelje el. Az érsek 
tagadó felelete után a parlament azon fenyegetéssel új í t ja 
meg felszólítását, hogy az érsek külömben javadalmától fog 
fölfüggesztetni s vagyona elkoboztatni, egyúttal pedig egy-
behívja a paireket, hogy az érsek vád alá helyeztessék. 

A király ugyan kivétel nélkül ellenezte eme határo-
za tokat ; a kötelességükhöz ragaszkodó lelkészeknek ke-
gyetlen üldöztetését azonban még sem gátolhatta meg; mely 
üldözések nem ritkán annyira elhatalmasodtak, hogy sok 
lelkésznek meg kellett szökni plébániájából, csakhogy életét 
megmenthesse. Végre a király, főképen a Damiensféle gyil-
kos merénylet után, beleunván a parlamentekkel való tusa-
kodásba, szabad cselekvést engedett nekik, minek az lőn 
következménye, hogy az egyháznak üldöztetése nagyobb 
t i tokban s nagyobb alattomossággal űzetett, azért, hogy lát-
szassák, mintha a parlamentek mérsékeltebb bánásmódot 
akar tak volna életbe léptetni. Az egyházi dolgoknak vezetése 
akkor az orleansi püspökre, mgr. Farentera bízatott, kinek 
unokaöcscse és utódja 1793-ben nyilvánosan apostatált és 
feleséget vett. 

A párisi érsek Perigordba küldetett számkivetésbe és 
az akkori lyoni érsek pört kezdett ellene azon ürügyet hoz-
ván fel, hogy neki, mint Gallia primásának, joga van a 
párisi érsek felett bizonyos joghatóságot gyakorolni ; ezt 
pedig azért tette, hogy kedves dolgot tegyen a kormánynak. 

„Azt szokták mondani" — igy nyilatkozik Rohr-
bacher, miután az általunk csak futólag érintett mozzana-
tokat körülményesen leirta volna — „hogy a franczia for-
radalom 1789-ben kezdődött; pedig ép annyi joggal lehet 
azt is mondani, hogy a franczia forradalom már harmincz 
vagy negyven évvel előbb kezdődött. Nem Robespierre 
vagy Marat voltak a legelső forradalmárok, hanem a külön-
féle parlamenteknek tagjai. Mint királyi hivatalnokok arra 
rendelve, hogy a király nevében igazságot szolgáltassanak, 
ahelyett, hogy kötelmüket teljesítették volna, arra taníták 
a népet, hogy királyát megvesse és egy vad, az embert 
géppé, az Istent pedig kegyetlen zsarnokká lealacsonyító 
eretnekségnek nevében és javára folytonosan zaklatták az 
egyházat. Ezen tudatlansága a franczia hatóságnak azt 
muta t ja , hogy a nép közt is hasonló tudatlanságnak kelle 
uralkodnia, melyet aztán ily erőszakos módon iitba kellett 
igazítani." 

Amit a franczia hatóságok XV. Lajos alat t tettek, 
ugyanazt teszik ma Olaszországnak miniszterei. Akkor leg-
alább még nem ismerték a szabad egyház a szabad állam-
ban elvét és aki akkor az egyháznak az államtóli elválasz-
tását hirdette volna, azzal a parlamentek alighanem még 

roszabbul bánnak el, mint akár a fenemlített lelkészekkel 
vagy a jansenismus egyéb ellenségeivel. És ma, midőn az 
egyháznak ezen elválasztása az államtól az olasz politiká-
nak sarkpontját képezi, azt lát juk, hogy találkoznak, kik 
nem törődve sem püspökkel, sem plébánossal, fegyveres 
kézzel miséznek, csak úgy, mint akkor a csendőrök fegy-
veres kézzel hajtották a papokat a beteg jansenistákhoz. 
Ha Menabrea gróf ezen az úton tovább halad, nemsokára 
elérhetjük „az épületnek megkoronáztatását" s akkor nem-
csak fegyveres misénk lesz, hanem talán azt is megérjük, 
hogy lesznek, k ik a sz. áldozást akarva töltött pisztolyt sze-
geznek a pap mellének, ólmos botot forgatnak vagy kardot 
villogtatnak a megrémült pap feje felett, midőn a kereszte-
lés vagy utolsó kenet szentségében akarnak részesülni. Ha 
a plébános valamely házasságot megáldani vonakodik, zá-
rassátok be és az illető felek saját szakálukra nevezzék 
magokat házasoknak ; és ha valamely püspök egyik-másik 
rakonczátlan kispapnak nem akar ja feladni a papi rend 
szentségét, kergessétek el megyéjéből ; — szóval, az épü-
letnek legszebb koronája az lesz, midőn majd a papok mind 
vasra lévén verve, pénzügyőrök és csendőrök szolgálta-

tandják ki a szentségeket. — Boldog Olaszország ! 
« 

IRODALOM. 
J u r i s e c c l e s i a s t i c i p u b l i c i i n s t i t u t i o n e s . 

Auetore Camillo T a r q u i n i a Societate Jesu. Romae, 
typis Civilitatis Catholicae. 

A katholika egyháznak szervezete, mikint az egyház-
jog átalán véve napjainkban sokak által iszonyúan félreis-
mertetik. De vannak a katholikusok, még a jobbak közt is, 
igen sokan, kik az egyházjogot igen-igen kevéssé ismerik, 
sőt magának a kath. papságnak nagy része sem ismeri azt 
eléggé ; mert megelégedve azzal, hogy az egyházról szóló 
tractatust inkább theologiai mint jogi szempontból megta-
nulták, tovább alig mennek s az egyházjogot a tanulmányi 
évek bevégezte után a maga kifejlődésében és összefüggésében 
vajmi kevesen forgatják, tanulmányozzák. Ennek termé-
szetes következménye azután az, hogy az egyházat, mint 
Jézus Krisztus által alapított isteni intézményt, valóságos 
társulatnak tekintik ugyan, de annak szervezetét, belső 
alkotmányát s mindazon jogokat, melyekkel maga az isteni 
alapitó ezen egyházat felruházta, nem tanulmányozva, nem 
kutatva, nem fürkészve, igen hiányos tudatával s ismereté-
vel birnak ezen egész isteni intézménynek. 

Az egyház alkotmányának s jogainak ezen nemis-
merése szülőanyja egyszersmind a korunkbeli legtöbb hibá-
nak s tévelynek. Mert meg vagyunk róla győződve, hogy 
sok katholikusnak szabadonczsága, liberalismusa, azonnal 
megszűnnék, mihelyt az egyházjogot alaposan, minden ol-
dalról ismernék. 

Ha az egyháznak minden hive alaposan ismerné saját 
édesanyját, ismerné annak jogait, jogainak körét s kiterje-
dését, nem tapogatódznának a társadalmi viszonyok meg-
ítélésében annyit ide-oda a sötétben s a korunkbeli nagy 
kérdéseknek megoldása sokkal könny ebben,sokkal kevesebb 
elkeseredéssel történhetnék. 
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Tarquini Camillo atya ezen müvének egyik főindoka 
s előnye az, hogy az elmék ezen zavarába világosságot akar 
hozni, előítéleteket szétoszlatni, az igazság iránt még fogé-
kony kebleket az egyházjognak megnyerni s e czélra csak-
ugyan minden tekintetben alkalmas. Szerző mindenek előtt 
arra törekedett, hogy müvében a helyes elveket felállítsa s 
ezeknek felállitására sokkal több gondot fordított, mint az 
elvekből folyó következményeknek felszámlálására, mort, 
mikint ő maga helyesen megjegyzi, a legtöbb katholikus 
csak azért téved az egyházjogi kérdésekben, mert helytelen, 
sőt veszedelmes elvekből indulnak ki. 

Tarquini atya az egyházi közjognak meghatározása 
után : Legum systema, quibus ecclesiae constitutio definitur, 
müvét két könyvre osztja, melyeknek elsejében az egyházi 
hatalmat önmagában / másikában pedig az egyházi hatalmat 
azon személyeket,melyekben az székel,tekintve tárgyalja. Az 
egyházban, melyet Isten azért alapított, hogy az embereket 
végczéljuk elérésére vezesse s e czélból őket a szentségek, ma-
laszteszközök, által megszentelje és megfelelő törvények által 
kormányozza, két hatalmat külömböztetünk meg, tudniillik 
a rend és joghatóság hatalmát, potestas ordinis et jurisdictio-
nis. Szerző felemlíti a némelyek által megkülömböztetni 
óhajtott tanitói hatalmat, potestas magisterii s ezen megkü-
lömböztetést mellőzendőnek tartja, mert a tanitói tisztet 
csak annyiban lehet hatalomnak mondani, amennyiben az 
egyházi személyeknek joguk van a hiveket az isteni igaz-
ságokra, mindarra, mit hinniök kell, az egyház tekintélyé-
vel tanitani ; a tanitói hatalom tehát igy felfogva a jogható-
sági hatalomnak, a jurisdictionak, egyik része. Tarquini a 
rendhatalmat, potestatem ordinis, a theologiának hagyván, 
müvében pusztán a joghatósági hatalommal, potestate juris-
dictionis, foglalkozik. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— A csaaádi székesegyházi káptalan őrkanonokja, 

ft. H o f s t ä t t n e r Ferencz, aranymisés áldozár, 72-ik 
évében október 3-án az Urban elhunyt. Az örök világosság 
fényeskedjék neki. 

— Az „Eger" jelenti, hogy B a r t a k o v i c s Béla 
érsek ő nmlga a sáncz-negyedben a Pókféle házat iskola-
háznak már megvette, a fökáptalan pedig a hatvani I. ne-
gyedben zöld koszorúhoz czimzett házát engedte át isko-
lául és a makiári külvárosban a már meglevőhöz még egy 
második iskolaházat fog építtetni. — Ez mindenesetre leg-
gyakorlatiabb, megoldása a községi s felekezeti iskolák 
kérdésének. Ámbár a jogi igények még mindig fentartan-
dók. Meg vagyunk róla győződve, hogy ezen jól felszerelt 
felekezeti iskolák tele lesznek gyermekekkel, míg a köz-
ségiek üresen maradandnak. Oda azután a községi iskolák 
hősei mehetnek — tanulni jogot s méltányosságot ! ! 

— Az erdélymegyei papi közgyűlésről irja az „E. I. 
H." 4-ik ponti határozat : A gyűlés legmélyebb háláját 
fejezi ki ő nrnlga iránt, hogy tudniillik az „Egyházi s iskolai 
hetilapot" megindította s áldozattal fentartja ; a lap szük-

ségességét kimondja 3 e tekintetben minden tagja kitelhető 
közreműködését felajánlja, továbbá, hogy m i n d e n m e -
g y e i p a p a r r a e l ő f i z e s s e n , sőt hogy a szegé-
nyebbek a templom pénztárából is járathassák. Óhaj t ja 
egyszersmind, hogy a papság a l a p s z e l l e m i p á r t o -
l á s á h o z is kitelhetőleg hozzájáruljon. — 5. pont : A 
gyűlés magáévá teszi az a n t i k a t h o l i k u s s a j t ó p á r -
t o l á s á n a k m e g v o n á s á t s hálás köszönetét fejezi ki 
püspök ő nmgának azért, hogy egy nyomdát állít fel s 
annak jövedelmét szaporítja. 7. pont : a gyűlés elhatározta, 
hogy a kegyes és az egyház által helybenhagyott társula-
tokban a jó terjesztésének és az elharapódzó rosz meggát-
lásának hathatós eszközeit ismeri fel, ennélfogva azoknak 
meghonosítását melegen ajánlja. Különösen p á r t o 1 á s r a 
m é l t ó n a k n y i l v á n í t j a a S z . - I s t v á n - , S z e n t -
L á s z 1 ó-társulatokat, ima-apostolságot stb. — Nem tehet-
jük, hogy inindahárom pontot melegen ne a jánl juk a ma-
gyarországi papságnak is. 

— A magyarországi ágostai vallásúak generális gyű-
lésüket tartották Pesten. Többi határozataik közt foglal-
tatik az is, hogy az iskolai törvény szabadelvüségét elis-
merik s a népet efelett felvilágosítandónak tar t ják, de fele-
kezeti iskoláikat megtart ják, ahol csak lehet. Különben a 
gyűlés az egyetemes zsinatrai meghívás ellen óvást (!) tesz, 
azt mint rágalmazót s sérelmest visszautasítja. — Nem 
lepett meg ! 

— A „Semaine de Perpignan" lapnak í r ják Rómából : 
Néhány hét előtt a szentatya Párisban, Lyon-, Aubusson- s 
más városokban nagymennyiségű szőnyeget rendelt meg, 
részint a zsinati helyiség számára, részint a zsinati atyák 
használatára. A megrendelést a nevezett városokban el nem 
fogadták, az idő rövidségével, mely alatt annyi szőnyeget 
elkészíteni nem lehet, mentegetődzvén. Münchenből hasonló 
felelet érkezett. Erre a szentatya egy berlini gyároshoz for-
dult, ki a megrendelést 200,000 frank erejéig elvállalta s 
erről a szentatyát táviratilag tudosította. A szentatya más-
nap ismét táviratot kap Berlinből, melyben tudtára adatik, 
hogy a kivánt szőnyegek egy hónap alatt elkészülnek s már 
ki is van fizetve áruk, beleértve a Rómabai vitelbért is. — 
A porosz király müve ez. Deo gratias ! 

— Az „Aug. Pzt.-"nak irják, hogy a fejedelmek, ha 
tetszik nekik, mint magán személyek akár személyesen, 
akár képviselőik által, megjelenhetnek az egyetemes zsi-
naton, mint benevolus spectatorok ; de mint fejedelmek meg 
sem hivatnak. — Természetesen. A katholikus fejedelmek 
hajdan mint katholikus államok fejei s törvényes képviselői 
vettek tevékeny részt az egyetemes zsinatokon. Most nin-

. csenek katholikus államok, hanem vallásnélküliek ; ilyenek-
nek a zsinaton sincs helyük, tehát a vallásnélküli államok 
fejeinek sincs ott helyük. De különben is a fejedelmek ma 
már semmit sem tehetnek az egyház érdekében saját jó 
akaratukból. Ott vannak a parlamentek, ezek végeznek 
mindent ; ezek előtt pedig az egyház ép oly testület, mint a 
protestáns vagy zsidó egyház. Emezek gyűlésein sem a fe-
jedelmek, sem a parlamentek meg nem jelennek, tehát az 
egyetemes zsinaton sincs helyük. Mi ezen dolgokat sajno-
saknak tartjuk, de nem tehetünk róla, mert ezen helyzetet 
nem az egyház készítette. 

Kegyes adakozás. 

Nt. H a b e t l e r József peesaróezi plébános Szombathely egy-
házmegyéből a szentatyának 2 frt; a Szent-László-társulatnak 2 forin-
tot küld. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : A szabadság. — A magyarországi 
kath. egyház autonómiáját előkészítő kongressus Pesten. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szabadság 
(Folytatás.) 

Mi katholikusok mindazon szabadságokat óhajt-
juk, melyeket ellenségeink óhajtanak, csakhogy mi 
egészen máskép értjük azokat, mint elleneink. 

Mi ó h a j t j u k a v a l l á s s z a b a d s á g o t s 
ezt abban helyezzük, hogy szabadok legyünk a min-
denféle hamis istenek s mindenféle Isten helyett fel-
tolakodó csalók igájától; szabadok legyünk a csá-
szárok, miként a világi pápák s pápanők főpapsá-
gától. Mi óhajtjuk a vallásszabadságot ágy, hogy 
szabadon imádhassuk Istent, szabadon szolgálhat 
sunk egyedül neki, a menny és föld alkotójának, ne 
legyünk kénytelenek másra hallgatni, mint küldöt-
teire, őt egyedül imádhassuk s neki az egyedüli igaz, 
lélekben való tiszteletet megadhassuk, mint azt az 
egyház, Isten helyettese, parancsolja s elrendeli. 

E l l e n e i n k m á s v a l l á s s z a b a d s á g o t 
ó h a j t a n a k . Náluk vallásszabadság az, ha tetszé-
sük szerint mindent elfogadhatnak Isten helyett, 
kivévén Istent magát. Az ő vallásszabadságuk abban 
áll, hogy jogot követelnek maguknak a hithagyásra, 
a szakadárságra, eretnekségre, deismusra, bálványo-
zásra, materialismusra, atheismusra. A vallásszabad-
ságot ők abban helyezik, hogy joguk legyen nekik 
hinni azt, mi nekik tetszik, imádni azt, mi nekik jó-
nak látszik s imádni úgy, mint épen kedvük tartja 
vagy egyátalán semmit se hinni, semmit se imádni. 
A franczia forradalom alatt a cultusok szabadsága 
abban állott, hogy az egyedül igaz s jogos isteni 
tisztelet, a katholikus isteni tisztelet megtiltatott s 
nem volt szabad mást imádni, mint az észistennőt. 

Mi k a t h o l i k u s o k ó h a j t j u k a v é l e -
m é n y - , a g o n d o l a t s z a b a d s á g o t úgy, hogy 
véleményeinkben s gondolatainkban szabadok le-
gyünk az érzékek csalódásaitól, a sophisták csa-

lárdságaitól s főleg a közvélemény zsarnokságától. 
A mi vélemény- s gondolatszabadságunk abban áll, 
ha eszünket tökéletesen áthatja s elfoglalja az örök 
igazság. 

E l l e n e i n k a v é l e m é n y - s g o n d o l a t -
s z a b a d s á g o t m á s k i n t é r t e l m e z i k . Náluk 
vélemény- s gondolat szabadság az, ha bűntelenül 
megvethetik az örök, változhatlan igazságot, legyen 
az természeti vagy kinyilatkoztatott s ha nem kell 
nekik mást elfogadni s követni, mint saját vélemé-
nyeiket, melyek oly ingadozók, mint szenvedélyeik 
s mint azon érdekek, melyek szenvedélyeiket fe'-
költik s véleményeiket folyton változtatják. 

Mi ó h a j t j u k a t a n i t á s s z a b a d s á g o t ; 
de ez előttünk nem jelent mást, mint, hogy a papság 
úgy, mint a világiak, a községek úgy, mint megyék, 
egyèsek, mint az állam, iskolákat állíthassanak, me-
lyekben a hit, erkölcsiség s az igazság taníttassék s 
tiszteletben tartassék; melyekben a tanító, maga is 
Jézus Krisztusnak, a világ világosságának, tanít-
ványa, ne csempészhesse be saját véleményeit, le-
gyen bár Aristoteles vagy Plato, az örök igazságok 
helyébe. 

E l l e n e i n k n é l a t a n i t á s s z a b a d s á g 
a z t j e l e n t i , hogy szabad legyen az elméket 
összezavarni, félrevezetni, minduntalan más-más el-
méletekkel, rendszerekkel, ferdeségekkel teletömni, 
az értelmeket hamis útra terelni, megrontani, hogy 
annál könnyebi en lehessen az igazságot a földről 
száműzni, száműzni Istennek igazságát s országát. 

Mi k a t h o l i k u s o k ó h a j t j u k a s a j t ó -
s z a b a d s á g o t . De szerintünk a sajtó akkor sza-
bad, ha az egyház s a lelkiekben az egyháznak te-
kintélyét elismerő s tiszteletben tartó kormány fel-
ügyelete alatt akadály nélkül védelmezheti a hitet, 
erkölcsiséget, a jogot s igazságot, eloszlatja a kéte-
lyeket, megrója azt, mi megrovást, dicséri, mi dicsé-
retet érdemel; tisztelettel inti s figyelmezteti a ható-
ságot a visszaélésekre, feltárja neki szükségein-
ket, óhajainkat; terjeszti az emberek közt a jót, 
igazat; felkarolja bajainkat hogy segélyt uyerjünk. 
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védelmezi s előmozdítani igyekszik a valódi szabad-
ságot, valódi polgárisodást. Ez a mi sajtószabad-
ságunk. 

E l l e n e i n k a s a j t ó s z a b a d s á g a l a t t 
e g é s z e n m á s t é r t e n e k . Szabadnak tartják ők 
a sajtót, ba nincs reá semmi felügyelet, felette semmi 
ellenőrködés, ha szabad büntelenül megtámadni min-
den igazat, jót, szentet, akadály nélkül terjeszteni a 
tévelyt, az erkölcstelenséget,.hitetlenséget; ha szabad 
a sajtónak eszközül szolgálni Isten, annak világi s 
egyházi helyettesei elleni összeesküvés kovácsolá-
sára ; dicsérni, egekig magasztalni Orsinit, Mazzinit, 
Milánót, gyűjtéseket eszközölni Voltaire s más isten-
teleneknek emelendő szobrokra, a katholicismust, 
annak fejét, intézményeit, szertartásait, szokásait, 
sárral dobálni, hitét s reményét nevetség, gúny tár-
gyává tenni. Ez a ti sajtószabadságtok. 

Mi ó h a j t j u k a p o l i t i k a i s p o l g á r i 
s z a b a d s á g o t . Ezalatt azonban nem azt értjük, 
hogy jogunk legyen torlaszokat emelni vagy az 
országgyűléseken fellázadni, hanem azt, hogy sza-
badon kezelhessük saját ügyeinket, szabadon előad-
hassuk, kifejthessük, védelmezhessük az országgyű-
lésen, a községi vagy megyei, köz- vagy magángyü-
léseken jogainkat, érdekeinket anélkül egyébiránt, 
hogy ezen gyűlések a kormány vagy fejedelem ha-
talmát magukhoz rántva bitorolják. A p o l i t i k a i 
s z a b a d s á g u g y a n m a g á b a n f o g l a l j a azt , 
b o g y a g y ű l é s e k n e k j o g u k l e g y e n t a -
n á c s o t a d n i a k o r m á n y n a k s e l l e n z é -
k e t k é p e z n i e l l e n e , de nem azért, hogy le-
rombolják a fenálló rendet, hanem hogy azt fen-
tartsák, kifejtsék, javítsák, hogy épségben fentartsák 
az állam alaptörvényeit, a jogos nemzeti szokásokat^ 
az igaz úton szerzett jogokat s törvényes úton meg-
szerezzék azon jogokat, melyek minket megilletnek. 

A k a t h o l i k u s é r t e l e m b e n v e t t p o -
l i t i k a i s z a b a d s á g t á v o l v a n a t t ó l , h o g y 
a t ö r v é n y e s e l ö l j á r ó s á g t e k i n t é l y é t 
l e r o m b o l j a; az inkább ezt fentartani és megszi-
lárdítani igyekszik; mert a k a t h o l i k u s v a l l á -
s á n a k e l v e i s z e r i n t n e m f é l e l e m b ő l , 
h a n e m s z e r e t e t b ő l e n g e d e l m e s k e d i k ; 
már pedig a szeretetnél semmi sincs szabadabb a 
világon. E g y m á s t s z e r e t n i , e g y m á s n a k 
s z e r e t e t b ő l s z o l g á l n i , ez a v a l ó d i s z a -
b a d s á g , v a l ó d i e g y e n l ő s é g és t e s t v é -
r i s é g ! Ez pedig a katholicismusnak tana, ezen 
alapszik a valódi polgárisodás. 

Az államok hajdan ismerték ezen valódi sza-

badságot, de azt azon mértékben elvesztették, amint 
az egyháztól elszakadtak; mert az egyház egyedül 
birja a szeretet szellemét, tehát a valódi szabadságot 
is. Az e m b e r r o m l o t t t e r m é s z e t é n é l f o g -
va r a b s z o l g á j a ö n m a g á n a k s a v i l á g -
n a k s e z e n r a b s z o l g a s á g b ó l m á s k i n t 
n e m s z a b a d u l meg , c s a k a v i l á g m e g -
s z a b a d í t ó j a , J é z u s K r i s z t u s á l t a l . Őbenne 
tehát s az ő tanainak követésében áll a valódi sza-
badság. Ego sum via, Veritas et vita. Az valóban 
szabad, ki a helyes úton jár, az igazságot mindenben 
követi. Reddite quae sunt caesaris, caesari, — de 
egyszersmind quae sunt Dei, Deo. 

Ezen katholikus elvek szerint a népek akkor 
lesznek politikailag valóban szabadok, h a a f e j e -
d e l m e k a s z e l l e m i e k b e n K r i s z t u s h e -
l y e t t e s e i r á n t i a l á r e n d e l t s é g ü k e t e l -
i s m e r i k s m a g u k a t m i n d e n k o r K r i s z t u s 
h e l y e t t e s e i n e k t e k i n t i k . A népek csak ezen 
két helyes elv lelkiismeretes elfogadásában birják 
szabadságuknak lényegét s garantiáját. Minden más 
elv, melyet a kormányzásban elfogadnak, előbb-
utóbb szolgaságra vezet. 

A k a t h o l i k u s o k n a k az á l l a m f e j e 
i r á n t t a n ú s í t o t t e n g e d e l m e s s é g e é s z -
s z e r ű , mert a fentebb jelzett katholikus elvek 
szerint kiadott rendeletei, törvényei csakis észsze-
rüek lehetnek; ezen engedelmesség f i ú i , mert a 
katholikus a fejedelmet a haza atyjának tekiuti; 
v a l l á s o s , mert a fejedelmeket a földiekbeni püs-
pököknek tartja ; f e l v i l á g o s u l t , mert a fejedel-
mek rendeleteik kibocsátásán ál mindenkor világosan 
megmondják a törvény czélját, indokait s igazságos-
ságát, miként az alattvalók maguk részéről minden-
kor kijelentik a fejedelmeknek óhajtásaikat; ezen 
engedelmesség m é l t á n y o s , mert a törvény min-
denkinek érdekét figyelembe veszi s nemcsak bizo-
nyos többség vagy a dynastia igényeit elégíti ki; 
m e n t e z e n e n g e d e l m e s s é g a s z o l g a s á g -
tó l , m i k é n t a l á z a d á s t ó l ; mert akár enge-
delmeskedik a katholikus nép fejedelmének, akár 
ellentáll akkor, mikor a fejedelem által hozott tör-
vények Isten törvényével ellenkeznek, mindenkor 
Istennek engedelmeskedik, aki pedig Istennek enge-
delmeskedik, az nem szolga, de nem is lázadó. És 
voltak fejedelmek, kik, dicséretükre legyen mondva, 
meghagyták, hogy alattvalóik rendeleteiknek ne en-
gedelmeskedjenek, ha ezek a törvénybe ütköznek ; 
ily esetben tehát az is engedelmeskedett nekik, ki 
ellentállt. (Vége köv.) 
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A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressns Pesten. 

Most érezzük leginkább, mennyire hátrányban van 
lapunk más katholikus napi lapok mellett, melyek a kath. 
kongressusnak tárgyalásait napról napra, pontról pontra 
kisérhetik s a mondott beszédeket egész terjedelmükben 
közölhetik olvasóikkal. Mi mindezt nem tehetjük ; de váljon 
azért hallgassunk-e s csak a végeredményt hozzuk t. olva-
sóink tudomására ? 

Nem. Lapunk tiszte, az ügy érdekessége s fontossága 
s a történelem iránti tekintet, mely lapunk hasábjain is 
többet fog keresni a paszta végeredménynél, kötelességünkké 
teszi , hogy a katholikus kongressus tárgyalásai felett 
elmondjuk szerény , igénytelen nézeteinket s a tartott 
beszédekből legalább a főbbeket, ha nem is egész terjedel-
mükben, közöljük. Teszszük tehát. 

Mint őszinte, buzgó katholikusok, kik az egyházat, 
édes anyánkat igazán szivből szeretjük s annak javán cse-
kély tehetségünk szerint, mint egyszerű munkás, örömest 
dolgozunk, örömmel üdvözöljük a katholikus autonomiát 
hazánkban, melynek létesítésére a kezdeményezés megtör-
tént s a kezdetnek tanácskozmányai már folynak. Minden 
oldalról érezzük szükségét annak, hogy saját ügyeinket mi 
magunk kezeljük s kibontakozzunk a most már vallásilag 
közönyös állam gyámságából. Mi nem óhajtjuk, hogy az 
állam elváljék az egyháztól, mert mindakét hatalom Istentől 
azért rendeltetett, hogy az embert ideig s örökké tartó czél-
jainak elérésére vezesse. Miként pedig az embernek földi 
czélja az ö örökké tartandó czéljával szoros összefüggésben 
van : úgy kellene az államnak az egyházzal szoros össze-
köttetésben haladnia. A modern elvek s államtheoriák ezt 
most máskint tanítják s ezen elvek következtében az álla-
mok elválnak az egyháztól. Igy elvált hazánkban is 1848-ban 
az állam az egyháztól. 

Nem marad tehát egyéb hátra, mint hogy magunkra 
hagyatva saját ügyeinket mi vegyük kezünkbe, felhasznál-
juk az állam által minden vallásfelekezet számára egyaránt 
nyújtott szabadságot, magunkat szervezzük s elszakítsuk 
azon járszalagot, melyen minket az állam ezentúl már csak 
hátrányunkra akarhatna vezetni. 

A magyar katholikus püspöki kar egyházias s hazafiam 
szellemtől indíttatva, önmagunk szervezkedésére a kezde-
ményezést megtette s ezért hálánkra számíthat. Tanácsko-
zásra, értekezletre, kongressusra a magyarországi papság-
ból s világi hívekből maga köré gyűjtötte azokat, kiket a 
a bizalom e küldetéssel megtisztelt s hogy e bizalomra, 
küldetésre méltók, felteszszük s hiszszük, mert meg vagyunk 
róla győződve, hogy a congressuson jelenlevők közül min-
denki őszinte, tiszta szivből óhajtja s akarja egyházunknak 
javát tehetsége szerint előmozdítani. S ha azok, kik a kon-
gressust egybehívták s azok, kik a congressusra képviselő 
ket küldöttek, bizalommal viseltetnek a képviselők iránt, 
hogy mindenki saját meggyőződése szerint a legjobbat 
akarja , illik, hogy magok a képviselők is megtiszteljék 
egymást ezen bizalommal s az egymástól eltérő nézeteket 
higgadtan, gyanusitás s roszra törekvés vádja nélkül meg-

hallgassák. Ha valahol, úgy a katholikus kongressusban 
van helye annak, hogy a képviselők az egyház ügyei feletti 
tárgyalásokban ne feledkezzenek meg az egyház életébeni 
főtényezőről, Istenről, ki egyházát soha el nem hagyja. 

Szükségesnok láttuk ezeket előre bocsátani, mert 
közlünk egy beszédet is, mely e tekintetben nem állja ki a 
bírálatot. 

Székesfehérvárnak t. papi képviselője ugyanis a 18-as 
bizottság által kidolgozott választási szabályok felett tartott 
beszédében kemény szavakkal illette azokat, kik e bizott-
ságban részt vettek s beszél egy ultramontán pártról, mely-
nek törekvései, ha sikert aratnának, veszedelembe döntenék 
az egyházat. — Mi szi vesen elhiszszük, hogy Székesfehér-
várnak t. képviselője őszinte szivből óhajtja az egyháznak 
javát s azon szivesen dolgozik minden tehetségéből; de ez 
még nem jogosítja fel őt arra, hogy mindazokat, kik az egy-
ház javát nem azon úton s módon vélik eszközölhetőnek, 
mint ő, veszélyes törekvésről vádolja. A t. képviselőnek fel 
kell tennie, hogy azok is, kik nézeteit nem osztják, ép úgy 
szeretik az egyházat s dolgoznak annak javán, mint ő. Me-
lyik út s mód lesz az egyházra hasznos, azt majd megmutatja 
a jövő. Az egyház sorsa veszélyeztetve nincs, ha péld. egy-
két kanonok ül a katholikus congressusban vagy onnan 
elmarad; ezt úgy hiszszük szónok maga is el fogja ismerni. 
Azt állítani akarui , hogy az egész katholika egyház csakis 
azon liton fog fenállha tni s czélja elérésére üdvösen működ-
hetni, melyet ő, százan vagy ezeren, jónak látnak, kissé 
vakmerő, hogy többet ne mondjunk. Nem látjuk tehát be, 
minek hurczoltatott az az úgynevezett ultramontanismus 
ezen kongressus elé, mely pusztán választási szabályt volt 
hivatva alkotni. El lehetett volna ez alkalommal mondani 
azon nézeteket, melyek szónok szerint a választási szabá-
lyok alkotásánál üdvösek, czélravezetők, szabadelvűek; de 
gyanúsítani azokat, kik szónok nézeteit talán nem osztják, 
az egyház tönkretét elével vádolni s főleg a kongressusi ta-
gokban az ultramontanismus czége alatt bizalmatlanságot 
kelteni, gyengéden kifejezve túlbuzgóság. Külömben, hogy 
nyiltan szóljunk, mindig fájdalmas érzet fog el, ha katholi^ 
kus pap használja az ultramontán nevet katholikus paptársa 
ellen. Mert e névvel elleneink gúnyolják azon papokat, kik 
egyházukat nem kevésbbé őszintén szeretik s annak javán 
nem kevésbbé őszinte szivből munkálkodnak, mint azok, 
kik magokat szabadelvűeknek nevezik. Hagyjuk e nevezetet 
azoknak, kik azt feltalálták. Mi szeressük egyházunkat, 
dolgozzunk annak javán önzetlenül, unus sic, alter autem 
sic, de Krisztus urunk assistentiáját s a Szentlélek segítsé-
gét, mely az egyháznak adatott, ne akar juk pártok számára 
vindikálni s a csalhatatlanságot ne igényelje magának még 
a legtisztábbakaratú, legnemesbtörekvésü szabadelvű sem. 
Servi inutiles sumus, quae facere debuimus, fecimus ; bíz-
zunk valamit a jó Istenre is, ki legjobban fog tudni Ítéletet 
mondani, váljon azok müködtek-e az egyház javára üdvö-
sebben, kiket voszélyestör ekvésü ultramontánoknak gúnyol 
a világ vagy pedig a szabadelvűek. Különben a szentatyá-
nak, a római pápának intéseit, figyelmeztetéseit megszívlelni 
soha sem árt egy katholikus papnak. — 

K u t i M á r t o n pleb. úrnak a kath. kongressus f. hó 
7-én tartott átalános vitája alkalmával mondott beszéde : 

31 * 
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nunk vagy ezt vagy azt az álláspontot kell választanunk. 
En azon meggyőződésben vagyok, hogy Magyarország kath. 
lakóssága képviselőinek e gyülekezete, melynek tagja i 
mindegyikében kell, hogy a vallásos meggyőződéssel lángoló 
hazaszeretet egyesüljön, melynek tevékenysége egyházat és 
hazát egyaránt érdekel és melynek működése felett a törté-
nelem fog szigorú Ítéletet mondani, habozás nélkül a sza-
badelvű katholikusok álláspontjára fog helyezkedni. Ezt 
kellett volna tennie már a javaslatnak is, nem félig, hanem 
egészen, nem ingadozva, hanem határozottan. 

S ime itt a hely, hogy a javaslati munkálatról fentebb 
mondott Ítéletemet némely helyeinek elemzése által iga-
zoljam. 

A javaslati munkálat a világiak választásának veze-
tését ezután is az egyháziak kezében hagyván, a bajon nem 
segített. Pedig ezen anomaliát tűrni még akkor sem volna 
szabad, ha ellene soha senki fel nom szólalt volna. 

Beszéde további folyamában megtámadja a javaslat 
azon részét, mely a káptalanok képviseletére vonatkozik. 

Ellene van ezenkívül a kegyurak a javaslatban ajánlott 
külön képviseltetésének is. A szerzetesekre nézve nem helye-
selheti, hogy ha a tanitó rendeknek megadatik a választási 
jog, miért vonatik ez meg a nemtanitó rendektől. 

Beszédét következő szavakkal fejezi be : 
Az evangelium, a katholicismus, nincs ellentétben a 

szabadelvüséggel, sőt mint az örök szeretet forrása, a kiá-
radó világosság fénye, maga az örök szabadelvüség. A ka th . 
autonomiai gyűlés, ugy hiszem, ebbeli meggyőződését min-
donütt bátran, fennen fogja hirdetni és ezen első komolyabb 
lépésével a választási szabályok megalkotásánál be fogja 
bizonyítani annak minden egyes tagja, hogy ezen úton kí-
vánja az egyházat és az egész hazát boldogítani és hogy 
egy pillanatra sem hajlandó azok ügyét támogatni, azon 
pár tnak szolgálni, mely magát az egyházzal azonosítván, — 
fatalis törekvésében az összes katholicismust, mint a modern 
állameszméknek élethalálharczra kész ádáz ellenségét akar ja 
feltüntetni. 

Főméltóságu herczegprimás ! tiszt, gyűlés ! Miután a 
mélyen tisztelt gyűlés a 18-as bizottság javaslatának tár-
gyalását tényleg megkezdette, magam is bátorkodom ahhoz 
átalánosságban néhány szót szólani. Midőn e 18-as bizottság 
kiküldetett, a mint a mélyen tisztelt gyűlés emlékezni fog, 
én voltam az, ki egyrészről azon alapelveket óhajtottam 
megállapít tatni , melyek e bizottságot munkálkodásában 
vezessék, hogy igy az általa készitendő javaslat az alkot-
mányosság követelményeinek megfelelvén, a katholikus 
országgyűlési képviselők conferentiájában kifejezett óhaj-
tásokat emelje érvényre, másrészről kívántam meghatároz-
tatni azon időpontot, mely a bizottság munkálkodásának 
határidejéül szolgáljon. A mélyen tisztelt gyűlés indítvá-
nyomat elvetette és a kiküldött bizottságot mind a készi-
tendő javaslat szellemére, mind az elkészités idejére nézve 
feltétlen bizalommal ajándékozta meg. Őszintén szólva, én 
e feltétlen bizalmat nem osztottam és hogy aggodalmaim 
nem Voltak indokolatlanok, arról azonnal meggyőződtem, a 
mint a 18-as bizottság javaslatát átolvastam. 

Nem mondhatnám ugyan, hogy e javaslatban, szem-
ben az első választási szabályokkal, némi haladás itt-ott 
nem mutatkoznék ; nem vonhatom kétségbe — és ezt az 
igazság megsértése nélkül nem is tehetném, — hogy vannak 
egyes részei e javaslatnak, melyek a legszabadelvübb alapra 
fektetett kri t ikát is kiállhatják, de felettébb sajnos az, hogy 
az egész javaslatban a szabadelvüség részére úgy szólván 
csak concessió 'c tétettek, hogy azon egy-két lépés mellett, 
melyek a javaslatban haladást jeleznek, legalább is ugyan-
annyi történik hátrafelé és hogy nemes előretörő eszméi 
mellett nyomban régi, elavult eszméket találunk, melyek 
meglehetősen elhomályosítják a javaslatnak fényoldalait. 
Tudom, hogy kemény itélet az, melyet az előttünk fekvő 
javaslatról mondok, de komoly megfontolás vezetett e meg-
győződésre. Elég alkalmam lesz a részletes tárgyalás folyama 
alatt felhozni mindazon adatokat, melyek ebbeli meggyőző-
désemet igazolják. Mielőtt azonban ezt tenném, engedje meg 
a mélyen tisztelt gyűlés, hogy kiindulási pontul némelyeket 
elősoroljak. 

A katholikus világ, — mint mindnyájan tudjuk, — 
nagyfontosságú események előestéjén áll. Ezen események 
alakulásától függ, váljon a katholicismus az emberiség bol-
dogitására irányzott vezérszerepét, melyet, — valljuk meg 
őszintén,— nagy részben elvesztett, ismét visszanyerendi-e ? 
vagy folytatva azon végzetteljes harczát, melyot nevében 
egy egyházi hatalmas párt indított a szabadelvüség és test-
vériség kérlelhetlen ellensége, tovább fog haladni azon 
úton, mely a katholicismust egy veszedelmes örvény szélére 
vezeti. Ne takargassuk a bajt, szóljunk nyiltan, valljuk be, 
mit az egész világ tud, hogy az összes kath. világ két nagy 
pár t ra , a modern állammal megalkudni kész szabadelvű 
pár t ra és a legjózanabb szabadelvüséget is állandóan perhor-
rescáló ultramontán pártra oszlik. Ez, uraim, tény, melynek 
kifejezést kellett adni ezen gyülekezetben, mely Magyaror-
szág nyolcz millió katholikusainak küldötteit számlálja 
tagja inak sorában, kifejezést kellett adni most, midőn, mint 
e gyűlés tagjainak, tevékenységünk kezdetén, a választási 
szabályok megalkotásánál, előre számot vetve lelkismere-
tünkkel, vagy jobbra vagy balra kell magunkat elhatároz-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , okt. 10. A szabadgondolkodók, kik t. i. a 

religio terén minden tekintélyt elvetnek s maguknak saját 
Ízlésük szerinti vallást férczelnek össze, legújabban Genf-
ben, mint erről e lapok utolsó száma a Courier és Univers 
után említést tesz, gyűlést tartottak. A gyűlés nagyszerű 
határozatai közt találjuk : hogy a papságot rágalmazni, 
reájuk anekdotákat költeni s a papság rovására botrányo-
kat kell előidézni. Ám tegyék; ez a papságot már nem fogja 
meglepni, mert : nihil sub sole novum, nec valet quisquam 
dicere : ecce hoc recens est ; jam enim praecessit in saeculis, 
quae fuerunt ante nos. Eccl. 1,10. Ezen úgynevezett Frei-
denkerek vagy mint magukat nevezni szeretik, starke Gei-
ster, erős szellemek, csakis megátalkodottságukban és az 
egyház iránti ellenszenvben ilyenek; voltak azonban ily 
erŐ3 szellemek mindig, bárminemű névvel is nevezték ma-
gukat s a történelem bizonysága szerint saját hálóikban 
vesztek el, mi külömben nem az igazi starker Geist tulaj-
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donához tartozik. „Ubi fuerit superbia, ibi erit et contu-
melia : ubi autem est humilitas, ibi et sapientia." Prov. 11,2. 
„Initium sapientiae timor Domine." Ps. 110,10. De ezen 
timor Domini hiányzik ama bizonyos^ uraknál, tehát a 
sapientiáról náluk szó sem lehet. Mivel birhatnak tehát 
még ? — Hi autem, quaecumque quidem ignorant, blas-
phémant; quaecumque autem naturaliter, tanquam muta 
animalia, norunt, in his corrumpuntur. Ha azonban azon 
gyilkolásokra ^ n d o l u n k , melyeket azon szabadgondolko-
dók különösen Olaszhonban elkövettek, bátran folytathat-
juk az idézetet : Vae illis, quia in via Cain abierunt et 
errore Balaam mercede effusi sunt. Jud. 10. De külömben 
minden arra mutat, hogy a mi Genfben határoztatott, az 
nem is egészen u j s náluk e szokás törvénynyé csak leg-
újabban vált. Hozzanak, ha kedvük tar t ja , ily törvényeket, 
hisz ez tehetetlenségük legvilágosabb jele s ha az egyház 
legutolsó éveit tekintjük, lehetetlen felettük Izaias szavait 
el nem mondanunk : Pro eo, quod — sperastis in calumnia 
et in tumultu et innixi estis super eo ; propterea erit vobis 
iniquitas haec, sicut interruptio cadens et requisita in muro 
excelso, quoniam subito, dum [non speratur, veniet contritio 
eius. Et comminuetur sicut conteritur lagena figuli contri-
tione pervalida : et non invenietur de fragmentis eius testa, 
in qua portetur igniculus de incendio aut hauriatur parum 
aquae de> fovea. 30. 

Tudom, hogy vannak, kik ezen genfi határozatot túl-
zásnak veszik és oly véleményben vannak, mintha ily do-
logról legjobb lenne hallgatni. E r re csak azt felelem, hogy 
van egy az idegen bűnök között, mely hallgatás által kö-
vettetik el. Ily dolgokhoz hallgatni nem szabad. Mert hogy 
nem képzelödés a genfi határozat, arról az Ubryk-féle 
história, mely az egész világot bejárta, eléggé tanúskodik. 
De tanúskodnak a bécsi, tr.eszti, pesti népgyűléseken tar-
tott beszédek, melyek következtében a zárdák eltörlését 
nyilván követelték, a zárdákat megtámadták, ostromolták, 
mint Krakkóban, hol egy jezsuita atya meg is sebesíttetett, 
Berlin Moabit külvárosában, hol a domonkosok zárdáját a 
rendőrség sem volt képes a nép dühe ellen megvédeni s a 
szerzetes atyák kényszerülve valának békés lakhelyüket 
elhagyni. S minderre alkalmul a krakkói őrült apácza szol-
gált. S daczára annak, hogy a krakkói törvényszék szabad 
lábra állítá a karmelita zárda főnöknőjét, mit ha vétkes 
volna, semmi esetre sem tehetet t ; daczára annak, hogy 
megengedtetett nekik ismét a zárdában ogyesülniök, van-
nak még, kik meg nem szűnnek ellenük irai. Ugy látszik, 
a szabadgondolkodók annyira megörültek, hogy őrültre 
találtak, miszerint örömükben az egész világot ilyennek 
tar t ják , hogy koholmányaikat vakon elhigye. Avispa. 

SPANYOLORSZÁG. A santjagói érsek, Cuesta bi-
bornok és a tarazonai püspök szintén feleltek már a kor-
mánynak utolsó kör i ra tára ; mindkettő nemkevésbbé bátor, 
férfias hangon, mint a jaeni püspök; miből kitetszik, hogy 
a spanyol püspöki karnak korán sincsen szándéka a kor-
mány igazságtalan követeléseinek ellenében egyházi állás-
pontját feladni. 

A sanljagói érseknek válaszlevele körülbelül ekként 
hangzik : 

Az antikatholikus sajtó azon vak gyűlöletében, mely-
lyel egyházunk iránt viseltetik, nem éré be többé azzal, 
hogy időről időre a legocsmányabb rágalmakkal tetézze 
azt vagy hogy az aljas szenvedélyeket híván segítségül, 
egyházunkat országról országra üldözze, hanem u j táp 
kellvén neki, bőven feltalálá ezt azon körrendeletben, mely-
lyel foglalkozni jelen levelemnek feladata leend. 

En e körrendeletben u j provocatiot látok ; de kész 
vagyok minden bajt és kellemetlenséget eltűrni, mely en-
nek következtében reám háromolhatik ; mert a forradalom-
nak mindig és minden körülmények közt ellensége voltam. 

Hallgatással mellőzöm a kormánynak azon hanyag-
ságát, melylyel a cultus- és vallásügyi czélokra szánt pénz-
összegnek folyóvá tételét egyre halogatja. Szivesen elhiszem, 
hogy e halogatás nem a kötelességmulasztásnak következ-
ménye. Nem is fogok ez ügyben felszólalni, ha megyém 
papsága mindjárt az éhhalál küszöbén állana is ; de ha 
tenném, ha a kormányt azon kötelességek teljesítésére hív-
nám fel, melyeket szerződésileg elvállalt akkor, midőn az 
egyházi javaka t magához ragadta, — akkor méltóztassék 
nevemet kitörülni azoknak lajstromából, kik az államtól 
bármi segélyt is húznak ; mert én el tudok élni csekély 
örökségem és barátaim jószivüsége után és személyes kö-
rülményeimet semmibe se veszem azon csapásokkal szem-
ben, melyek a spanyol egyházat jelenleg érik. 

Ha excellentiád azt mondja, hogy a spanyol papság 
koránsem szenved oly nagy szükséget, mint ezt sok oldal-
ról állítják, sőt hogy, ellenkezőleg, épen a papság volt az, 
mely buzdítás és közvetlen adakozás által a carlistaféle 
kölcsönnek létesítésére közreműködött, — akkor csak azt 
felelhetem, hogy ilyféle vádak nem képezhetik egy komoly 
eszmecserének anyagát ; mert nem hihetem, hogy komolyan 
beszéljen az, ki ily körülmények közt hasonlókat felhoz. 

A santjagói érsek senkit sem bátorított fel hasonló 
cselekedetre; ő maga nem adakozott ezen kölcsönre s nem 
hiszi, hogy káptalanja, akár testületileg, akár egyenkint 
vagy megyés papságának bármelyik tagja ilyesmit te t t 
volna. Hasonlólag áll a dolog azon elkeseredett háborúval, 
melyet a papság sokhelyütt, excellentiád állítása szerint, a 
szószéken visel a kormány ellen. 

Ha az istentagadás és a protestantismus ellen küzdeni, 
ha a hiveket ősi katholikus hitükhezi rendíthetlen ragasz-
kodásra buzdítani, annyit tesz, mint háborút üzenni a kor-
mánynak : akkor, fájdalom, én vagyok az első, kit e vád 
illet. — Ami továbbá azon rendeletet illeti, melyet exctiád 
regens ö fenségének jóváhagyása mellett hozzám intézett, 
szabadjon e felett néhány észrevételt tennem. A rendelet 
olymódon adatott ki, mintha Spanyolországban a régi jó 
viszony az állam és az egyház közt még fenállana ; pedig 
igen jól tudja exctiád, hogy e viszony megszűnt, mióta az 
állam az u j alkotmány alapján elvált az egyháztól s azt 
a többi hamis vallások sorába állította, melyeket jelen-
leg hazánkban meghonosítani iparkodnak. Sőt, mit mon-
dok, hogy azoknak sorába állította ? Többet tett az állam ; 
alájuk rendelte ; mert míg ama hamis vallásokkal jól és 
gyengéden bánik s előmozdíttatásukra minden kigondol-
ható eszközt felhasznál : addig a mi vallásunk iránt csakis 
ellenszenvet és ellenséges indulatot tanúsít. Midőn a dolgok 
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így állanak, kevésbbé követelhetni mint valaha a püspö-
köktől azt, hogy a kormánynak bármily irányban számot 
adjanak a történtekről ; következőleg a fenforgó esetben 
azon papokról sem fog adni számot, kik az utóbbi zavarok 
alkalmával tartózkodási helyüket elhagyták ; a kormány 
azokat, ha politikai vétket elkövettek, megbüntetheti, de 
váljon a residentia canonicus kötelmének eleget tettek-e 
vagy sem, az hozzá épen nem tartozik. En, részemről, 
egyébiránt megyémben nem tudok papot, ki e pontban vét-
kezett volna. 

A rendelet továbbá azt követeli tőlünk, hogy minél 
hamarább, legfölebb 8 nap alatt pásztorlevelet bocsássunk 
ki intelemképen a joghatóságunk alatt álló papsághoz, hogy 
ezen levélnek másolatát a minisztériumhoz beküldjük és 
hogy minden paptól, kiről tudva van, hogy a jelenlegi kor-
mányrendszert nem helyesli, a szentségkiszolgáltatási ha-
talmat vonjuk meg. — Ismételve elolvastam e rendeleteket, 
de minél többször olvasom, annál inkább csudálkozom a fe-
lett, miként osztogathat egy miniszter, kinek tudnia kellene, 
hogy az egyház a maga körében független, ily dolgokban 
parancsolatokat, azaz miként akarha t ja világi hatalom-
szóval a lelki kormányzás ügyeit elintézni. S ezért csak azt 
felelhetem, hogy az egyház Krisztus urunktól származó 
szabadságának elárulásáról kellene magamat saját lélek-
ismeretem előtt vádolnom, ha ilyféle kísérleteknek sikerü-
lését bármi módon előmozdítanám ; s ezt ezennel nyiltan 
kimondom, bár tudom, hogy e nyiltságom exctiád tetszését 
aligha fogja megnyerni. 

Akkor fogok pásztori körlevelet intézni megyém pap-
ságához, mikor ezt én tartom szükségesnek, nem pedig, mi-
kor a kormány azt rendeli ; ilyféle rendeletek helyen vol-
nának az u. n. protestáns püspökök irányában, kik az állam 
felsőbbségét vallási dolgokban is elismerik; katholikusok 
ellenében, kik ezt el nem ismerik, teljesen helytelen. Ezen 
hitbeli meggyőződésem kifejezéséért kész vagyok bármit 
szenvedni ; de arra soha sem fogok vetemedni, hogy a pol-
gári kormánynak vallási ügyekben való felsőbbségét elis-
merjem. Ha exctiád hasonlót követelne, az annyit tenne, 
mintha a kath. egyház átalános üldöztetését elrendelné, arra 
parancsot adna ki, mi hogy excád által szándékoltatnék, 
annál kevésbbé hihetem, minthogy épen legújabb alkotmá-
nyunk az átalános vallásszabadságról szól s egy czikkelyt 
tartalmaz, mely a hivatalos hatalommali visszaélések ellen 
van intézve. 

AMERIKA. Az Egyesült-Államokban székelő kath. 
püspökök már útnak indultak Rómába, hogy az egyetemes 
zsinatban részt vegyenek. Nem riadnak ők vissza sem az 
útnak hosszúságától, sem az utazásnak fáradalmas voltától, 
hanem engedelmeskedve a szentatya meghivó szózatának, 
csudás egyetértéssel és bámulatos készséggel sietnek trón-
jának lépcsői elé. 

Néhányan a püspökök közül máris Rómában vannak 
és a zsinat megnyitását megelőző időt arra használják fel, 
hogy megyéik számára papokat szerezzenek, egyúttal pedig 
üdülést is keressenek Olaszhon szerencsés éghajlata alatt és 
sokévi nehéz fáradalmak által roncsolt egészségüket hely-
reállítsák. 

A new-yorki érsek, mgr. Mac-Closkey, aug. 7-én fran-
czia hajón indult el, miután megelőző vasárnapon érzékeny 
búcsút vett volna híveitől, arra intvén őket, hogy a kath. 
egyház ezen nagyhorderejű átalános gyülekezetének sze-
rencsés eredménynyel való működéséért buzgón imádkoz-
zanak. Beszéde folytán a főpap arról is értesité hallgatóit, 
hogy nem sokára ismét tettre szólitandja felebaráti szere-
tetüket oly czélból, hogy egy a siket-némák számára ala-
pítandó intézet javára adakozzanak. Mind«n szem kcnye-
zett,midőn a tiszteletreméltó aggastyán nyáj&tól elbúcsúzott ; 
mert habár árván nem hagyja is őket, mégis és talán nem 
alap nélkül aggódnak hívei, mert távolléte soká tartand és 
az útnak nehézségei ily koros férfiúnak hanyatló erejét köny-
nyen végkép megtörhetik. 

Néhány nappal előbb a megyebeli papság is összese-
reglett érseke körül, hogy felkérjék, miszerint a szentatyá-
nak átadandó tiszteletteljes felirat mellett meglehetős összeg 
péterfillért is nyújtson át, mely a papság önkény tes adako-
zásainak gyümölcse. 

A ftdő érsek valóban büszke lehet arra, hogy ily hit-
buzgó jeles papságnak élén áll, mely a szentszékhezi ragasz-
kodásának ily fényes jeleit adja. 

Hasonlólag a new-jersey-államban levő newarki me-
gyének papsága is elbúcsúzván püspökétől, mgr. Baileytől, 
hódoló feliratot nyújtott át és 5000 dollárnyi péterfillért a 
szentatya számára. — Ezen magában véve nagyon kister-
jedelmű, mert még csak körülbelül ötven plébániát számláló, 
megye híveinek hitbuzgalmán és áldozatkészségén kivül 
főképen azon felette gyors haladás által tűnik ki, melyet a 
kath. vallás ottan folyvást tesz. A hivek áldozatkészségét 
illetőleg megjegyezhetjük, hogy mgr. Bailey a fenemiitett 
5000 dolláron kivül még más 8000 dollárt is visz magával 
Rómába, mely összeg pünkösd napján gyűjtetett a templo-
mokban ugyancsak a szentatya számára. Ezenfelül az idén 
már egy u j székesegyházi templom építésére 5000 dollárt 
gyűjtöttek össze. 

Mind oly jelenségek ezek, melyek az őszinte kathol. 
keblet nagy mérvben megörvendeztetik. Mit nem lehet re-
ményleni oly buzgó papságtól, mely püspökével és ez által 
a szentatyával oly benső fiúi kötelékek által összefűzve 
soha sem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy buzgóságának 
és kegyeletének jelét adhassa. 

Mivel épen New-Yorkról beszéltünk, nem lehet, hogy 
említést ne tegyünk oly tényről, mely annál örvendetesb, 
minthogy az amerikai papság buzgóságának ujabb fényes 
bizonyítékát szolgáltatja. Van New-Yorkban egy franczia, 
paulai sz. Vinczének szentelt, templom ; ezen templomnak 
egyik segédpapja,Rouay ur,nem régen igen üdvös gondolatra 
jöt t ; a r ra t . i., hogy a new-yorki franczia gyarmatnak s legki-
vált az idevaló,eddig meglehetősen vagy nagyonis elhanyagolt 
gyermekeknek jólétét mi által sem lehet oly alaposan bizto-
sítani, mint egy franczia kath. iskolának megalapítása által, 
mely iskola vezetésének egész idejét szentelni szándékozik. 

Rouay úr ezen általa megnyitandó intézetnek előraj-
zát már ki is adta, egyszersmind felhivást is intézvén azon 
szülékhez, kik gyermekeiket gondozására bízni szándékoz-
nak. Az intézet első sorban csak franczianemzetiségü gyer-
mekeket fogad be, anélkül azonban, hogy másnemzetiségüek 
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egészen kizáratnának. A nevelés tüzetesen katholikus lesz ; 
a tanitás nyelve a franczia, az angol és német nyelv pedig 
külön órákban adatik elő. Ezen u j intézetnek fontossága 
annál nagyobb, minél nagyobb szükségük volt épen az 
Amerikában lakó francziáknak arra, hogy valaha alkalom 
adassék nekik, gyermekeiket jó, vallásos azaz katholikus 
irányban neveltethetni. Mert főképen a franczia gyarmato-
sokat illeti azon súlyos vád, hogy az uj világban letele-
pedve, anyagi sorsuk biztosításán fáradozva, hitüket elárul-
ják . — Tagadhatatlan, hogy míg az irhoniak és a németek 
Amerikában is azok maradnak és hiven hazájuk hagyomá-
nyaihoz, legelőször is templomról és papról gondoskodnak, 
addig a bevándorló francziák mindenekelőtt azon vannak, 
hogy mihamarább amerikaiakká váljanak, ami náluk annyit 
tesz, hogy a benszülötteknek minden rosz szokásait felve-
gyék és az otthoni jó szokásokat levessék azért, mert azon 
balvéleményben vannak, hogy ezáltal, a benszülött ameri-
kaiakhoz alkalmazkodva, szerencséjüket mozditják elő. 
Pedig ez tökéletesen téves nézet ; mert Newyork államában 
elég tekintélyes család van, melyek tisztán francziák és 
tisztán katholikusok maradtak, csakhogy ezek, az igazat 
megvallva, többnyire a vidéken laknak, míg a városbe 
liekröl ezt épen nem mondhatni, kik többé-kevesbbé a fen-
jelzett balnézetnek áldozatul esnek. Magában New-york 
városában több mint harminczezer franczia van s ezek közül 
alig hogy nyolczezer látogatja a templomokat. Rouay úrnak 
vállalata tehát égető szükséget pótol, mert ily úton remélhető, 
hogy legalább a jövő nemzedék tisztább vallási nézetekkel 
fog az életbe lépni, amiértis a legjobb virágzást kivánjuk 
ez intézetnek. 

IRODALOM. 
J u r i s e c c l e s i a s t i c i p u b l i c i i n s t i t u t i o n e s . 
Auctore Camillo T a r q u i n i a Societate Jesu. Romae, 

typis Civilitatis Catholicao. 

(Folytatás.) 

Hogy ezen joghatósági hatalomnak kiterjedését job-
ban felfogni s határait jobban meghatározni lehessen, a 
tudós jezsuita mindenekelőtt azt tűzte ki czélul magának, 
hogy a minden tökéletes társulatot, — vagyis olyat, mely ma-
gában véve tökéletes, birván önmagában azon eszközökkel, 
melyek a társulat czéljának elérésére szükségesek, — meg-
illető jogokat tárgyalja. Azon jogok pedig, melyeknek bir-
toka eszközli, hogy valamely társulat tökéletes legyen, ezek: 
a) hogy joga legyen a társulatnak tagjai számára törvé-
nyeket hozni ; b) tagjai felett bíráskodni s c) büntetni, — 
pote8tas legislativa, judiciaria et coactiva. Egy másik czikk-
ben szerző azon hatalmat tárgyalja s magyarázza, mely vala-
mely társulatot megillet azok irányában, kik a társulatnak 
egészen vagy részben nem tagjai. 

Idáig Tarquini atya nem tett egyebet, mint jelezte s 
észszerű érvekkel bebizonyította s értelmezte azon jogokat, 
melyek minden jogtudós állítása szerint a tökéletes társu-
latokat megilletik. 

Ezek után átmegy szerző azon sarkalatos pontnak 
bebizonyítására, hogy Jézus Krisztusnak egyháza valóban 
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tökéletes társulat. Es ezen fontos igazságnak bebizonyítá-
sára szerző több lapot szentel. Vitat ja s meggyőzőleg bebi-
zonyítja, hogy az egyház tökéletes társulat a) természeté-
nél s b) az isteni alapító akaratánál fogva. 

Az egyház önmagában véve tökéletes társulat ; ha 
azonban más társulatokkal hasonlíttatik össze, kitűnik, 
hogy azokat különféle tekintetekben felülmúlja. S épen e 
pontból következik az egyház és az állam közti viszonynak 
kérdése. 

Hogy e kérdést sikeresen megoldhassuk, szükséges, 
hogy a polgári társadalom természete felöl tisztában legyünk 
magunkkal. 

A polgári társadalom tökéletes s a maga nemében 
vagyis a maga rendében, a legfőbb társulat, mert egyenes 
tulajdonképeni czélja az emberek földi boldogságának el-
érése. De midőn a polgári társadalom az ember földi bol-
dogságának elérésével foglalkozik, nem szabad azzal tigy 
foglalkoznia, hogy az ember vallási és erkölcsi oldalaira 
semmi tekintettel se legyen, ezek iránt tökéletesen közö-
nyösen viselje magát vagy mint sokan napjainkban elég 
vadul magokat kifejezik : a polgári törvény ne legyen te-
kintettel Istenre, istentelen legyen. Mert a polgári társada-
lom nem érheti el czélját sikeresen, ha a vallást és erkölcsi-
séget egészen mellőzi ; ellenkezőleg, a polgári társadalom-
nak figyelemmel kell kisérni s tiszteletben tartani jogilag 
és tettleg az Isten által behelyezett rendet, a vallási s er-
kölcsi dolgok rendét, melyeknek kezelését Isten az egyház-
ra bízta. 

A polgári társadalomnak szoros meghatározását Tar-
quini eképen adja : Directe quidem sola felicitatis tempo-
ralis cura ad societatem civilem pertinet, indirecte autem 
etiam probitatis et religionis defendendae officium, ita ta-
rnen, ut dependenter ab ecclesia id fiat, quippe quae ea 
societas est, cui religionis ac probitatis cura directe est de-
mandata. 

Ezek szerint az államnak tulajdonképeni egyenes 
czélja tagjainak földi boldogsága ; ezen czél az egyházat 
nem érinti, csak mellékesen vagyis annyiban, amennyiben 
a szellemi czélnak elérése, melyért az egyház alapíttatott, 
ezt szükségeiné. — Az egyháznak ellenben tulajdonképeni 
egyenes, független czélja az, hogy tagjait az örök, lelki 
boldogság elérésére vezérelje s azért a vallásra s erkölcsiségre 
kell felügyelnie, mint melyek által a nevezett czél elérethe-
tik s csak mellékesen vagyis annyiban érinti a földieket, 
amennyiben ezek szükségesek vagy hasznosak czéljának 
elérésére. 

Mindaz tehát, ami az államot mellékesen érinti, egye-
nes feladata az egyháznak s amiben az állam az egyháztól 
függ, abban az egyház független ; ami pedig az államnak 
tulajdonképeni egyenes feladata, nem esik az egyház hatalma 
alá, csak mellékesen. 

Szabadjon nekünk itt egy hasonlattal élnünk, mely 
ugyan távolról kölcsönöztetett, de mégis alkalmas arra, 
hogy a szerző gondolatát szembeszökőleg kitüntesse. 

Midőn az orvos a beteget veszi gyógyítás alá, czélja 
ezen gyógykezelésnek a beteg egészségének helyreállítása, 
nem pedig üdvössége s mégis megkívántatik az orvostól, 
hogy betege számára olyat ne rendeljen, mi a természeti 
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joggal vagy az egyház által értelmezett isteni joggal, de 
sőt, ami a betegre nézve kötelező egyházi joggal is ellen-
keznék ; ellenkezőleg a gyóntató atya ; ez ugyan egyenesen 
nem törődik az ember testi egészségével, hanem csak lelke 
üdvével s mégis jöhet elő eset, melyben a gyóntató atyának 
jogában, sőt kötelességében áll a gyónó gyermeknek oly 
dolog elvégzését megparancsolni, mely bizonyos tekintetben 
testének ártalmas, de lelke üdvösségére szükséges. 

Miután ezen elveket felállította volna, Tarquini atya 
a következő tételeket emeli ki, melyeket olvasóink kiváló 
figyelmébe ajánlunk : 

1) In rebus temporalibus et sub respectu finis tempo-
ralis, ecclesia nihil potest in societate civili. 

S valóban, a földi dolgok, tisztán földi tárgyak, tekin-
tettel az ő földi czéljukhozi viszonylatban, nem tartoznak 
az egyház czéljához s azért az egyház körén kivül esnek ; 
amiből az következik, hogy az állam ezen dolgok kezelésé-
ben az egyháznak egyátalán nincs alárendelve, hanem attól 
tökéletesen független. Igy a gyóntató atya illetéktelen azon 
dolgokra nézve, melyek egyedül a gyónó gyermek testi 
egészségét illetik, ha tudniillik a lélek igényei nincsenek 
érdekelve. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az előkészítő katholikus kongressus október 13-án 

befejezte üléseit. A választási szabályok elkészültek s ezentúl 
már a szervező kongressus foghat életbe lépni. 'A válásztási 
szabályokat közlendjük. 

— A közös iskolák áldásaihoz tartozik, hogy, mikint 
tanitóktól hallottuk, a képeket a feszülettel együtt, melyek 
ekorig az iskolák falait díszítették, el kell távolítani onnan s 
legfeljebb a tízparancsolatokat kell felfüggeszteni, melyek egy 
gyermeknek sem fogják szemeit sérteni. — Mily gyengéd 
gondoskodás! Lám, mégis csak jó az a vallásnélküli állam; 
— arról lesz gondoskodva, hogy a másvallásuak szemei ne 
sértessenek, de a katholikusok lelkiismeretei ezen figyelmet 
meg nem érdemlik ! 

— Ó-Budán a közös iskola áldásos gyümölcsei úgy 
mutatkoznak, hogy a városi hatóság, daczára a nép ellen-
szenvének, daczára a minisztérium közbeléptének, engedni 
nem akar s már verekedéssé fajult az ügy elintézése. — 
Szükségünk volt nekünk erre ? Nem volt a kormány eléggé 
figyelmeztetve s kérve, hogy gátot vessen a katholikusokat 
nem képviselő községi hatóságok garázdálkodásainak ? Ha 
áll az, hogy nihil de nobis sine nobis, miért nem kérdeztetett 
meg a katholikus lakosság mindenütt, például, Pesten is 
előbb, mintsem a különféle vallású egyénekből összeállított 
képviselőtestület határozott pusztán katholikusokat megillető 
ügyben ? 

— Párisból egy katholikus pap hősies önfeláldozásáról 
tudósítanak. Lafarei plébános, abbé Castelas, tudomására 
esvén, hogy hivei egy,ke himlőben szenved s azért környe-
zetéből mindenki eltávozva, a beteget magára hagyták, 
mint jó pásztor felkereste szenvedő hivét, annak házába 
ment, ő ápolta testileg s lelkileg s midőn meghalt, minthogy 

a ragály veszélye miatt mindenki vonakodott őt eltakarítani, 
őmaga el is temette. De a baj t örökölve, maga is himlőbe 
esett s elhagyatva híveitől szép lelkét ez elhagyatottságban 
Istennek visszaadta. Ót ismét vonakodtak hivei eltemetni s 
a jó pásztor eltakarítását szomszédtársai voltak kénytelenek 
maguk végezni. 

— Németországban több helyütt már öntött aczélha-
rangokat kezdenek használni. Sok kisérlet után 1850-ben a 
bochumeri gyár igazgatójának, Mayer Jakabnak sikerült ily 
harangot késziteni, melynek hangja teljesen kielégit min-
denkit. A párisi kiállításon 1855-ben dijat s elismerő okira-
tot nyert a feltaláló ; ezentatyánk, IX. Pius pedig sz. Gergely 
rendét adományozta neki. 

— Pétervárról i r ják, hogy az orosz szakadár szer-
zetes rendek reformnak mennek elébe. Vannak ugyanis 
Oroszországban zárdák, melyekben a szegénységi fogadal-
mat megtartva, vagyonnal nem birnak a tagok s vannak 
zárdák, melyeknek tagjai saját vagyonnal rendelkeznek. A 
reform szerint ez utóbbiak vagyona elvétetik és iskolák s 
más jótékony intézetek alapítására fog fordíttatni, a zárdák 
tagjai pedig a szegénységi fogadalomra szoríttatnak. A 
reform terve a pétervári szent zsinat titkárától, Tolstoi De-
meter gróftól származik. 

— Francziaországban a munkás osztály utóbbi idők-
ben mind hangosabban kezdi követelni, hogy a vasárnap, 
mint munkaszünet, megtartassék. Jellemző e dologban az, 
hogy a szabadkőmüvesi befolyás alatt álló lapok ez ellen 
minden kitelhető módon küzdenek. A vasárnapot ne legyen 
szabad megszentelni már csak azért sem, nehogy ez által 
Isten s egyháza rendeletének elég tétessék. Nein bánják ezen 
szabadonczok, ha hétfő vagy más napleend a munkaszünet 
napja, ha már ilyennek lenni kell, csak vasárnap ne legyen. 
— Igen, igen ; a népet, mint a barmot be kell fogni, a föld-
höz vagy a géphez kell lánczolni, hogy még ideje se legyen 
Istenhez emelkednie. Ha azután a szegény munkás nép így 
elbaromiasíttatik, akkor könnyű lesz 1793-at uj, bővitett 
kiadásban szinre hozni. S ezen emberek mondják azután, 
hogy az egyház butítja el a szegény népet. Ó drágalátos 
népboldogítók ! 

— A bajor képviselőházban nem tudtak elnököt vá-
lasztani. Két párt állt egymással szemben s egyik sem 
akart engedni. U j választáshoz kell folyamodni. Ez min-
ket kevéssé érdekel; hanem érdekel , amit a „Frank-
furter Zeitung" ez alkalomból ir : Az u j választás legvaló-
színűbben az ultramontánoknak, katholikusoknak, fogja a 
döntő többséget megszerezni annál inkább, minthogy a hala-
dás férfiainak — Fortschrittler — viselete, kik semmi sza-
bad véleményt sem tűrnek, hanem gyanúsításokkal, rágal-
makkal, erkölcstelen utakon akar ják az embereket arra 
kényszeríteni, hogy az ő táborukhoz, Zwangsanstalt, szegőd-
jenek, valóban undorító. Ily tisztátalan s becstelen eszkö-
zökkel nem lehet az ultramontanismust — katholicismust 
— legyőzni, hanem azt inkább megerősítik. — Sok ebből a 
tanúság. Az első az, hogy a kath. népség, ha álmából fel-
ébred s akar ja , a képviselőházban megszerezheti a több-
séget. Fel kell tehát kelteni s hogy akarjon, ösztönözni. 
Második az, hogy a haladás férfiai Bajorországban (csak '?) 
nem tűrik a szabad véleményt, erkölcstelen, tisztátalan, 
becstelen eszközökhöz folyamodnak, hogy a katholicismus 
felett uralkodjanak. Ez ugyan erős, de feleljen érte a F rkf . 
Ztg. Az utolsó pedig az, hogy ezen szép eszközöknek hasz-
nálása a katholikusokat tandem felébreszti. Adja Isten, 
hogy mihamarább ! 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer: szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián) s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, oktober 20-án. am II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A szabadság. — A magyarországi 
ka th . egyház autonómiáját előkészítő kongressus Pesten. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szabadság 
(Vége.) 

S ő t mi k a t h o l i k u s o k ó h a j t j u k b i -
z o n y o s t e k i n t e t b e n a n é p f e n s é g e t is. 
Mert a katholikus társadalomban a fejedelem, mint 
feje az államnak, ennek egyszersmind tagja is ép 
úgy, mint az alattvalók. A fejedelemmel tehát az 
alattvalók együtt kormányoznak, anélkül azonban, 
hogy feldarabolnák, szétszaggatnák a fejedelem ha-
talmát, bitorolnák a királyi jogokat ; mert a fejede-
lem mint az alattvalók, ugyanazon testnek tagjai s 
ugyanazon nemzeti szellem által lelkesíttetnek. D 
v e l e , a f e j e d e l e m m e l , s á l t a l a u r a l k o d n i 
s k o r m á n y o z n i , a z o n n é p f e n s é g , m e l y e t 
m i é r t ü n k . A fejedelem, mint fó, hordozza a ko-
ronát s kormányoz, de az alattvalók, mint tagjai 
ugyanazon testnek, melynek feje a fejedelem, vele 
együtt kormányoznak , mert ugyanazon nemzeti 
szellem él mindkettőjükben. A fejedelem gondolata 
az alattvalók gondolata; az ő akarata az alattvalók 
akarata; és megfordítva, az alattvalók gondolata az 
ő gondolata, az alattvalók akarata az ő akarata; a 
katholikus államban nincs egy harmadik, mely te-
kintetbe vétetnék, sem a fejedelemnek külön érdekei, 
sem a többségnek külön akarata. 

A katholikus államban a nemzeti közszellem 
az, mely az evangelium tanai által felvilágosítva, 
kijeleli a fejedelemnek, mint az alattvalónak, a gaz-
dagnak, mint a szegénynek, a nagynak, mint a ki-
csinynek mindazt, mit állása, helyzete s hivatala 
szerint mindannyinak érdekében tennie kell, ki csak 
az államban létezik. 

A fejedelmet s az alattvalókat éltető nemzeti 
szellem a katholikus államban egy s ugyanaz, főleg 
ha ezen szellem az egyháznak éltető szelleme által 
tápláltatik, lelkesíttetik ; amiértis szerintünk szük-

séges, hogy az állam s egyház, mint az anya s 
leányai, szoros egyességben é'jenek. Ha az államok 
valóban katholikusok s az egyházzal, mely őket a 
valódi polgárisodásnak nemzette, őket szerette, ápolta, 
saját veritékével s vérével védte, teïjes egyességben 
élnének, akkor részeseivé válhatnának, amennyiben 
ezt természetük elviseli, azon kiváltságoknak, isteni 
kegyelmeknek, melyek az egyháznak igértettek. 

A f o r r a d a l m á r o k , a mi e l l e n e i n k , 
a p o l i t i k a i s z a b a d s á g o t e g é s z e n m á s b a 
h e l y e z i k . Náluk politikai szabadság az, ha a 
fenséges nép többsége mindenható. Erre visznek 
vissza minden jogot, ez forrása minden szabadság-
nak. Innen származik a jog, megválasztani a fenséges 
náp képviselőit, kik senkinek sem felelősek, csak a 
választóknak és azért senki által sem korlátoz-
líntok ; innen származi^pja^ser i^jtde^iiet bármikor , 
elkergethetni, ha az a többségnek úgy tetszik. 

Forradalmáraink ellenségei mindéír'ftfffiföségi 
hatalomnak ; de eltűrik, elviselik a legzsarnokabb 
hatalmat, nem bánják, ha mint absolut urai minden 
testnek, léleknek, szellemi s anyagi birtoknak, a 
legzsarnokiabban uralkodnak a fejedelmek, csak az 
egyházat verjék békóba, fojtsák el annak hatalmát, 
befolyását. P o l i t i k a i s z a b a d s á g a a f o r r a -
d a l m á r o k n a k c s a k i s a z e g y h á z l e i g á -
z á s á b a n , lia l e h e t , t e l j e s m e g s e m m i s í -
t é s é b e n , k u l m i n á l . 

Az egyház most és mindenkor azt tanította, a 
fejedelmeknek, mint az alattvalóknak szivébe azt 
iparkodott bevésni, hogy m á s n a k b i r t o k a , t u -
l a j d o n a , t i s z t e l e t b e n t a r t a s s é k és s e n k i 
m a g á n é r d e k e i n e k k ö n n y e l m ű e n f e l n e 
á l d o z t a s s á k . Az egyház főleg tiszteletben kivánja 
tartatni az embernek életét, vérét s ezért nem szivesen 
nézi a véráldozatot, az állandó hadseregeket s csak 
nehezen tűri az átalános hadkötelezettséget, mely 
birtokot, életet, családot, mindent koczkáztat. 

A forradalom máskint cselekszik; elveszi acsa-
Iádnak utolsó támaszát, utolsó tagját, megfosztja a 
családot utolsó krajczárjától, ha a fenséges nép több-
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ségének úgy tetszik, szenvedjenek bár mellette eze-
rek s ezerek. 

Mi k a t h o l i k u s o k ó h a j t j u k a p o l g á r i 
s z a b a d s á g o t a c s a l á d és a b i r t o k s z a -
b a d s á g á n a k a l a p j á n . Mi úgy akarjuk a csa-
ládot, mint azt Isten megteremtette s a házasságot 
szentségi méltóságra emelvén, az uj szövetségben a 
tökély legnagyobb fokára emelte. Mi óhajtjuk, hogy 
a család szent legyen, hogy a családi kötelék, a há-
zasság, tartós, feloldhatlan legyen, hogy a család 
ezen örökös egysége legyen azon út, melyen a köz-
erkölcsösség s a nemzeti szellem időről idó're, nem-
zedékről nemzedékre átplántáltassék. Mi óhajtjuk, 
hogy a családapa teljes birtokában legyen az atyai 
tekintély méltóságának, mely atyai tekintély mél-
tóságát már csak az is eléggé kitünteti, hogy Isten 
maga számára teremtményei felett nem kiván más 
tekintélyt, mint az atyait. Mi óhajtjuk, hogy az atya 
hatalmánál fogva fentartsa a családnak egységét s 
ezen egység által erejét ; mi óhajtjuk, hogy az atya 
bölcs előrelátással megakadályozhassa a család bir-
tokának haszontalan szét darabolását, szétszórását. 

E l l e n e i n k a c s a l á d i s z a b a d s á g o t 
m á s k i n t a k a r j á k . Szerintük legyen a család 
teljesen szabad egyesség, melynek nincs más alapéi, 

< • ihint ideiglenes szerződés, melyet kényük-kedvük 
szerint megköthetnek az illetők vagy szétbonthatnak, 
ü k nem akarnak állandó, tartós családot, mely Isten 
malasztja által megszentelve növényháza legyen az 
erkölcsösségnek, a nemzeti szellemnek s hagyomá-
nyoknak ; ők akarnak szülőket tekintély, gyerme-
keket engedelmesség nélkül; a f o r r a d a l m i s z a -
b a d s á g , e g y e n l ő s é g e l v é t m é g a c s a l á d -
b a n i s é r v é n y r e a k a r j á k j u t t a t n i . 

Mi k a t h o l i k u s o k ó h a j t j u k a b i r t o k -
s z a b a d s á g o t s azt úgy értelmezzük, hogy a 
birtok akár egyesek, akár testületek, akár ideig-
lenes, akár örök tulajdona, legyen mindenkor szent 
és sérthetetlen; ami különösen az egyház birtokát 
illeti, óhajtjuk, hogy az, mint Istennek s a szegé' 
nyeknek tulajdona, ha nem inkább, legalább is oly 
szent és sérthetetlen legyen, mint minden más birtok. 

E l l e n e i n k a b i r t o k s z a b a d s á g o t egé-
s z e n m á s k é p f o g j á k f e 1. Náluk a birtok sem 
nem szent, sem nem sérthetlen, főleg midőn másnak, 
kiváltképen az egyháznak birtokáról van szó. Nem-
zetiségi igények, mesterkélt jajkiáltások, természetes 
határok kikerekítése, mind elég ok az annexiora, mi 
szerintünk lopás és rablás. De sőt vannak elleneink 
közt, kik a birtokolást lopásnak nevezik. 

Mi ó h a j t j u k a t á r s u l á s i , e g y e s ü l é s i 
s z a b a d s á g o t , hogy szövetkezhessünk bizonyos 
jó czélnak, de soha rosznak, könnyebb elérésére, 
hogy egyesülhessünk nem lerombolásra, hanem épí-
tésre, hogy egyesülési jogunk inkább a szívben és 
szokások azonosságában gyökeredzék, mint irott 
törvényekben; hogy jogunk legyen nemcsak külső-
leg, színre, hanem őszintén, szívből szövetkezni ; hogy 
jogunk legyen törvényes érdekeink védelmére szö-
vetkezni. 

E l l e n e i n k is ó h a j t j á k az e g y e s ü l é s i 
s z a b a d s á g o t c l u b b o k a l k o t á s á r a , forra-
dalmak előmozdítására, a katholicismus megbukta-
tására, lovak s más állatok nemesítésére, az avatat-
lanokat kifosztogató actia-társulatok szervezésére; 
de soha a hitnek, az egyháznak, az öntökélyesedés-
nek előmozdítására. 

Elmondottuk, mily szabadságokat óhajtanak a 
katholikusok s miképen értelmezik azokat; elmon-
dottuk, mily szabadságokat óhajtanak elleneink s 
miképen értelmezik azokat, — válaszszatok. 

Vos enim in libertatem vocati estis fratres, tan-
tum ne libertatem in occasionem detis carnis, sed 
per charitatem spiritus servite invicem. Ad Gal. V. 13. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressns Pesten. 

S c h l a u c h Lőrincz esp. pleb. csanádmegyei képviselő 
úrnak folyó hó 7-én az átalános vita alkalmával mondott 
beszéde : 

A bizottsági javaslatot részletes tárgyalás alapjául 
elfogadom. Elfogadom pedig azért, mert a szervező gyűlés 
által létesítendő autonomicus intézmény szellemének lehe-
tőleg megfelel ; de azon tulajdonságokat sem nélkülözi, me-
lyek egy megfelelő választási törvényben megkívántatnak. 

Vezérfonalam szerkezete azon egyháznak, melynek a 
magyar katholikusok kiegészítő részét képezik s melytől 
sem szellemben, sem szívben különválni nem akarnak. 

Nem hiszem, hogy kétségbe lehetne vonni azon tapasz-
talati axiómát, miszerint csak azon intézmények birnak 
életerővel, melyek természetes fejlődés útján létesülnek : — 
történjék ezen fejlődés egyes emberben vagy egész testület-
ben, akár a physicai, akár az erkölcsi világban. A logicai 
postulatumok mindenütt érvényesítik magukat. Az alkot-
mány, mely nem a nép életéből, természetéből, szokásaiból, 
múltjából, szóval, annak nem szelleméből fejlődött, soha testté 
s vérré nem válhatik. Buckle az Angolország civilisatiójáról 
irt bőtudományu munkájában Anglia nagyságát csak annak 
tulajdonít ja, hogy hazája heterogen külelemek behatásának 
épen elszigeteltsége miatt nem volt annyira kitéve, mint más 
nemzetek s igy lehetséges lőn önmagától természetes fejlő-
dés útján haladni. 

Észszerű lehozás útján tehát mind a kath. autono-
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miai képviseletnek, mind az erre irányuló választási sza-
bálynak az egyház institutióiszellemében kell gyökeredzniök. 
Ellenkezőleg vagy czéltévesztők lennének vagy elláthatlan 
bonyodalmakat szülnének. 

Nem egy kisérlet tétetett már az egyház alkotmányát 
a polgári életben található intézményekhez idomítani vagy 
ezek szerint magyarázni. Felemlítsem-e a 16-ik századnak 
szellemi forradalmát, mely az egyéni tökéletes függetlenség 
elvét kikiáltván, a szellemi tekintélyt száműzte s democra-
ticus alapra helyezkedvén, a szakadást a katholicismustól 
l é t rehoz ta? Odamutassak-e a 18-dik századbeli törekvésre, 
mely a németalföldi Van Espen által a tudományban, Né-
metországban az emsi punetatiókban s a pistojai zsinatban 
nyilvánult? Mindezen törekvések épen oly kevéssé sikerül-
tek, mint nem jogosultak azon ujabbkori insinuatiók, me-
lyek a katholicismust az absolutismussal azonosítják. Van 
Bommel lüttichi püspök rosz néven vette s e roszalásnak 
egy igen szép munkában kifejezést adott, hogy Francziaor-
szágban a restauratio után XVII I . Lajos s X. Károly által 
a clerus tagjai az udvarhoz vonattak és ezáltal a ka-
tholicisniusra azon gyanú hárult, hogy szelleme s lényege 
absolutisticus. Guizot legújabban a virágzásnak indult fran-
czia kath. egyházra nagy veszélyt lát abban, hogy az impe-
rialismus a clerust mind szorosabban magához és érdekeihez 
kivánja fűzni. 

Uraim ! a katholika egyház szerkezete szerencsés 
combinatióját képezi a tekintélynek s egyéni függetlenség-
nek, a rendnek s szabadságnak, melyet tőle sok politikai 
institutio megirigyelhetne. Alkotmánya valamint távol van 
minden tiszta deraokratiától, épen oly kevéssé barátja az 
absolut kormányzatnak 

Az isteni tekintély, melyen nyugszik, az emberi sza-
bad tevékenységnek tág tért enged. — Nihil tarn liberum, 
quam religio. 

A tekintélynek s szabadságnak ezen összesítése azon 
büverő, mely a keresztény institutiók fenállását a társada-
lomra nézve oly kívánatossá teszi. Tagadtassék meg az 
egyik vagy másik s e büverő megszűnik. Boldogemlékű 
XVI. Gergely pápa az 1831-ben hozzá folyamodó belga püs-
pököknek azon kérdésére : váljon az uj, a forradalom által 
alkotott, kormány irányában mily állást foglaljanak el, 
„Sollicitudo Ecclesiarum" czimü bullájában azt mondá : A 
papságnak soha sem kell tevékenységét azoknak politikája 
szerint intézni, kik a hatalom polczán ülnek : hanem mindig 
azon érdek szerint, melylyel a reájuk bizott lelkek üdve 
iránt viseltetni taztoznak. 

Az autonomia katholikus lesz ; — az autonomia a 
katholika egyház terén álland, tehát ennek is azon kettős 
jelleget kell visszatükröznie. Nem fogja elnyomni a vélemény 
szabad nyilvánulását s az akarat szabad tevékenységét, 
mint az absolutismus ; de nem is fog mindent nivellirozni, 
mint a tiszta democratia. Nem szükség mondanom, hogy a 
választási törvénynek is e czélra kell irányulnia. 

De bátor vagyok a nagytekintélyű gyűlés kegyes 
figyelmét egy más körülményre is felhíni. A katholicismus 
mint nagyszerű históriai tény áll előttünk. — 18 százados 
fejleménye oly jogi institutiókat hozott létre, melyek fenál-
lásában valóságos tényezőkké lettek. Ilyenek az egyházi 

rangfokozatok, ilyen a kegyúri jog, melyet az egyház ma 
is, kiváltkép Magyarországban, kegyelettel kisér ; — ilyen 
a beneficiális rendszer, ilyenek a szerzetesek. Mindezeket a 
történelem az egyház alkotmányába fektetett jogelvekből 
jogtörténelmi insti tutiókká fejlesztette. Megváltoztatásuk s 
a körülmények által követelt módositásuk ige n-igen komoly 
megfontolást igényel s részben az autonomia hatáskörén túl 
is terjed. Mellékesen pedig mindezekről határozni, például, 
a választási szabályokban, annyit tenne, mint a jövő érdem-
leges tárgyalásoknak elébe vágni, ami som eszélyes, sem 
jogos. 

A beadott bizottsági javaslatban az egyházszerkezet 
szelleméhez képest képiselve van a tekintély elve. A nagy-
méltóságú püspöki karnak tagjai, (ideértve a pannonhalmi 
főapátot), mint az egyháznak természetes s istenileg rendelt 
képviselői s őrei semmi választásnak alávetve nincsenek, ha-
nem, mint ilyenek, tagjai az autonomiai gyűlésnek, valamint 
fejei illető egyházmegyéiknek. 

A szabadság elve képviselve van a többi tagok szabad 
választása által. Ez a választási szabadság oly szélesterje-
delmü, hogy csak egy lépés hiányzik a „suffrage univer-
sel"-től; sőt miután a szavazatjog nemcsak jogi, hanem 
egyszersmind culturai kérdés is, a jog és cultura pedig, 
legalább napjainkban, nem állanak kellő viszonyban, de tán 
nem is állandnak soha : mondhatni, hogy a 18. §. a végső 
határig megyen, melyen túl a szavazati szabadság könnyen 
a kényuralom vagy amitől jobban tarthatni , a demoralizáló 
demagógia szolgálatába szegődik. 

A káptalanok, (4. 6. §§.) a tanitással foglalkozó szer-
zetes rendek, (4. §. c.) a kegyurak, (11. §.) az egyháztörté-
nelmi téren születtek s canon szerű jogosultságot nyertek. — 
Ezeknek képviseltetése kiegészíti azon képet, mely mintegy 
microcosmos in macrocosmo, hiven visszatükrözi az egész 
anyaszentegyház a lakjá t . 

Helyesnek találom mindezeknek képviseltetését, nem 
mintha az érdekképviselet szerinti osztályozás lebegno sze-
meim előtt, hanem, mert az autonomiai szervező gyűlésnek 
érdekében fekszik oly képviselő elemeket fogadni kebelébe, 
melyek a tervezett reconstructióhoz bölcs tanácsuk által já-
rulhassanak. 

Ezen, az egyház szerkezetéből s a jogtörténelmi fejlő-
désből vett, érvekhez járulnak még magából a választási 
törvény természetéből vett okok. Ugyanis, minden választási 
törvénynek főkelléke : hogy lehetővé tegye a közvélemény 
meg nem hamisított nyilvánulását. 

A történelem beszéli, hogy amidőn a bécsi congressus 
a szabad Genuát Sardiniába bekebelezte (I. Victor Emma-
nuel), az adott alkotmányban fentartotta magának a képvi-
selők kinevezését. 

A juliusi monarchia alatt pedig X. Károly hivei Fran-
cziaországban az átalános sz avazatképességet sürgették, — 
minthogy a népnek kiskorúságára számítván, ezáltal remél-
t ék ' a juliusi dynastiát megbuktathatni . E két szélsőség a 
közvélemény meghamisitására van irányozva. A nyomás 
jöjjön felülről vagy alulról, mindenkor az alkotmányos hü 
képviseletnek meghazudtolá3a lesz. S e két szélsőség a 
bizottsági javaslatban el van kerülve. — A káptalanok, 
szerzetesek, kegyurak s a többi papság titkos szavazás út ján 
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választanak. (6. 9. 12. §.) A világi képviselők választása is 
községenkint történik. (24. §.) Ki vannak ez által zárva 
minden nagyobbszerü mozgalmak, a hivek lelki nyugalma 
nem liáboríttatik, a z izgatás szorosabb korlátok közé van 
szorítva, szóval,a választási szabadság jobban van biztosítva, 
mint a tömeges csoportosulásnál. Sőt következetességből s 
még más hathatós érveknél fogva óhajtandó volna, hogy a 
szavazás itt is t i tkosan történjék. 

A választási törvénynek egy másik kelléke: hogy 
képviseltessenek mindazok, k ik valamely testületben a testü-
let fenállására mint tényezők közreműködnek. Democraticus 
alapon nyugvó intézményeknél nincsen nehézség. Mert 
kinek-kinek öntevékenységére lévén hagyva a közczél elé-
rése, de külömben is minden rangfokozatot nélkülözvén, 
igen egyszerű választási törvény által kielégíttethetnek a 
tökéletes egyenlőség elve szerint osztályozott tagok. De ott, 
hol a központi egység s az egyéni függetlenség combinált 
elve uralkodik, hol az egyensúly fentartása végett az adott 
viszonyok tekinteten kivül nem hagyathatnak, hol az ezi*ed-
éves jogfolytonosság a szerz ett jogok módosításában épen 
nagy ovatosságot ajánl, — ott a minden tekintetben tö-
kéletes választási törvény megalkotása sok nehézséggel já r , 
azon egyszerű okból, mert itt egy bizonyos elv következetes 
keresztülvitele majdnem lehetetlen. Két évezred a katholikus 
egyházban, ha az elejénte tiszta democratikus elvre is lett 
volna fektetve, a társas kifejlődés természetes haladásával 
is oly módosításokat hozot t volna létre, melyek az eredeti 
elv alkalmazását lehetlenné tennék. S így az autonom icus 
választási törvénynek is a tényleg fenálló viszonyokhoz kell 
alkalmazta tni. 

A bizottsági javaslatban e kívánalomnak is elég van 
téve. Ki nem zár senkit, h a nem azokat, kik erkölcsileg 
holtaknak tekintethetnek v a g y kik az egyházi törvény által 
a közügyekbeni minden részvéttől el vannak zárva,— értem 
a contemplativ életet viselő szerzeteseket. 

Nem hagyhatom említtetlenül, miszerint minden jó 
választási törvénynek az a rendeltetése van, hogy általa le-
hetőleg legtöbb jó s lehetőleg legkevesebb rosz választás esz-
közöltessék. 

Igaz, az erkölcsi öntudat szava gyakran el van fojtva 
s igy a legjobb választási törvény sem képes minden vissza-
élésnek elejét venni; de ahol, mint a bizottsági javaslatban, 
az activ választási jog, mit sem gondolva a censussal, mely 
az embert arany s ezüst súlya szerint mérlegeli, a teljesko-
rúságra s feddhetlenségre van fektetve, hol a passiv válasz-
tás a 30 éves érettkorú férfiakra szorí t tat ik; szóval, hol az 
egész választási törvény az érettség, erényesség s lehetőleg 
a műveltségre van alapítva, ott a választások minősége 
iránti aggodalmak nem lehetnek oly nagyok. A nyugodtabb 
s komolyabb megfontolás, mely a 30-as évekkel összekötve 
szokott lenni, megfelel azon fontos s valóban nehéz feladat-
nak, mely a szervező gyűlésre vár ; katholikus népünknek 
valláserkölcsös jellemében pedig tökéletesen megbízhatunk, 
hogy ellökvén minden éretlen s jogosulatlan beavatkozást, 
a bizottsági javaslat alapján ismét hasonló díszes gyülekeze-
tet választand, mely legszentebb érdekei felett tanácskozzék. 

En tehát a bizottsági javaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , okt. 12. A prot. egyházi és iskolai lap 40. szá-

mában egy „ A külső és belső ellenség" czimü czikket közöl. 
Melyik a külső ellenség? Iró szerint: „A kath. clerus által 
a katholicismus reánk nézve veszedelmes" és valamivel 
feljebb : „Ez külső ellenségünk, a katholicismusnak mai 
állapota, mely épen ennélfogva nagyobb és életrevalóbb 
részében nem ellenségünk, melytől félnünk kellene, hanem 
fegyvertársunk, melylyel örömest vállvetve harczolunk a 
szellemi sötétség és az embertelen hierarchia ellen." Azután : 
„A jelenkor elvitázhatatlan ténye, hogy a kath. egyház 
egyedüli vezértestülete már nem maga a clerus." Továbbá : 
„Az újkor tudományos vívmányai — oly sereget neveltek 
az egyedül üdvözítő egyház kebelében, mely a leggyőzöbb 
szellemi fegyverekkel most magát a clerust veszi űzőbe." 

Mit mond mindezekkel Bierbrunner Gusztáv czikkiró 
ú r ? L á s s u k : A kath. clerus az ellenség; a clerus által 
a katholicismus veszedelmes; a katholicismus nagyobb 
részben nem ellenségünk, hanem fegyvertársunk; a katho-
licismus vezértestülete nem egyedül a clerus ; az egyház 
űzi a clerust. Ez azután a logica protestantismusa vagy ha 
tetszik, a protestantismus logikája ! 

Még nagyobb álmélkodásra birnak ezen szavak : „Fe-
szítheti a pápa személyének vagyis inkább hivatalának és 
a syllabus összes észellenes tételeinek csalhatatlanságát és 
szentségét." Czikkiró lir talán nem is tudja, mit í r ; mert 
hisz ugyanazt mondja, mit a pápa mond a syllabus felett, 
hogy a syllabus tételei észellenesek, hogy e tételek hamisak 
és ha azokról szólunk, szentséget nem is lehet említeni. 
Vivat Dominus Bierbrunner, futurus zuav Pontificis ! Czikk-
iró úr czikkének végén végre panaszlólag bevallja, hogy 
„nálunk protestánsoknál vannak rationalisták". A ratio-
nalismust a pápa is kárhoztat ja a syllabus 14-ik első té-
telében. 

Hálálkodva elismeri czikkiró, hogy „üdvös, áldás-
teljes dolgot müveinek Schenkel és Bluntschli a protestan-
tismus megmentésére" stb. Jó lesz tehát Bluntschli követ-
kező szavait egy franczia lap után idéznünk : „Le Pape se 
fait remarquer par sa prudence consommée et sa profonde 
connaisance de la vie ; il possède l 'art, traditionnel à Rome, 
de tracer habilement les règles de la discipline ecclesiastique 
et de les faire exécuter d'une main ferme. Il est à lui seul 
une puissance, puissance d'autant plus forte, qu'elle se revêt 
des formes les plus aimables." Magyarul körülbelül így 
hangzik : A pápa kitűnik bölcsesége s az élet mély ismerete 
által ; birtokában van ő a Rómában hagyományos mester-
ségnek, mely az egyházfegyelmi szabályoknak helyes alko-
tásában s azok végrehajtásának szigorú kezelésében áll. 
Egyedül ő van bir tokában e hatalomnak, mely hatalom 
annál erősebb, minthogy a legkedvesebb külalakban jelenik 
meg. — Miután Bluntschli Bierbrunner úr előtt tekintély^ 
reményeljük, hogy Bluntschlinak ezen általunk idézett sza-
vai elolvasása után eme saját szavai felett: „A katholikus 
egyház hajdan o'y erős fegyelme eddigi vezérei buja s meg-
gondolatlan uralkodási vágya következtében megbomlott s 
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a beállott ziláltság által magát az eddig épen e fegyelemnél 
fogva a történelmi élet terén oly erős testületet előbb-utóbb, 
de bizonyosan, felemészti", kissé gondolkodni fog. Legyen 
ennyi elég a külellenségröl. Nézzük most Bierbrunn er ú r 
belső ellenségét. 

„Ultramontanismus jöt t létre a protestáns egyházban 
is és ha valahol, itt igaza van a franczia közmondásnak : 
Les extrems ses touchent," — talán így : Les extrêmes se 
touchent . 

„Ebből következik, miszerint igenis a ka th . clerus 
á l ta l a katholicismus ránk nézve veszedelmes. De mert mi 
magunk is b i r juk az ul t ramontanismust kebelünkben, az is 
következik, hogy mi magunknak legveszedelmesebb ellen-
ségünkké vál tunk " 

Igen sa jná l juk , hogy czikkiró úr nem mondja ki tisz-
tán, mit ért a saját keblükben levő ul tramontanismus alat t ? 
Ta lá lunk ugyan némely dolgokat czikkében, melyekből 
gyan í tha t juk , mit t a r t iró tulajdonképen ultramontanismus-
nak . Igy például : „A protestantismusban azok, k i k egy-
házunk számára formai egyöntetűséget, lelkészségünk szá-
mára clerusi jelleget vagy az administrat iv egyházi bel-
ügyeink elintézése végett helyesen létező gyűléseink szá-
mára oly hatalmat k ívánnak , mely szerint a társadalom 
jogosult intézkedéseinek oponálhassanak : azok nem pro-
testánsok többé, hanem vagy Stahl nyilt követői vagy tit-
kos pápisták, k iknek szivében az említett jámbor óhaj tások 
mellett még a püspöki tekintély utáni sóhajtozás is felütötte 
jogtalan lakhelyét." 

Ez az egész dolog úgy hangzik , mintha a protestáns 
egyházban, — czikkiró szerint, — sokan volnának, k ik a 
katholicismus felé hajolnak. E z t következő szavaival még 
inkább bizonyít ja : „De épen azért csekélylettem én is azon 
reménylett 20,000 aláirót, k i a pápa meghivása ellen pro-
testál. Es ha azóta ezen szám tetemesen túl van haladva, 
mert sok helyen az e l ö l j á r ó s á g o k e g y h á z u k n e -
v é b e n i r t á k a l á az óvásttevő iveket (sic !), mégis 
mondom, hogy ha népünk ez óvástételt egész fontosságában 
felfogni képes volna, akkor ott ál lanánk a protestáló harcz-
téren egytől egyig." 

Figyelemre méltók végre e szavai : „De nálunk, hol a 
különféle theologiai színezetek többnyire csak t i tkosan lé-
teznek s létezésöket igazoló tudományos érvekkel a harcz 
s íkra kilépni nem mernek ; hol orthodoxok csak azért van-
nak, mert a j ámborság legkönnyebb; rationalisták csak 
azér t , mert a theologiai tudományt kevesen forgat tuk ; su-
pernatural is ták csak azért, mert az emberi gyar lóságnak 
legüdvösebb mindent csudának t a r t a n i ; hol protestáns jel-
lemünk megőrzésére elégségesnek t a r t juk gyűléseinket^ 
melyeken minden ellen csak a pápista „non possumust" 
szoktuk felhozni, hol valódi protestáns életjeladásra a té-
nyezőket suplicálni kell" stb. Bizony, bizony furcsa lábon 
áll az a protestantismus Bierbrunner úr szerint, kinek szí-
ves közléséért külömben köszönetet mond Avispa. 

T U R I N . Jácint a tya folyó év szept. 30-án egy levelet 
intézett Villamarina marcheséhez, melyben, úgy látszik, 
maga magának kíván szerencsét ahhoz, hogy szent Teréz 
szerzetének ruhá já t levetve, törvényes elöljáróinak engedé-

lye nélkül hagyta oda a klastromot ; mindezt még azza l 
tetézvén, hogy maga az egyház feje ellen is fordul és a 
római tanok ellen a már másoktól is hallott, következőkép 
már megszokott, modorban kikel. Villamarina erre azzal 
felelt, hogy mihamarább kell az egyházi reformátióhoz fogni, 
sőt mi több, szerinte Olaszhon az, melyet ezen uj jáa lakí tás i 
munkálatnál az első szerep megillet. 

Luthertól egész Jác in t a tyá ig arra , hogy valaki ú g y 
nevezett reformátiót hirdethessen, mindenek előtt szükséges, 
hogy vagy zárdakerülő bará t vagy kivetkőzött világi pap 
legyen. Ezen u rak mindnyájan azon kezdik, hogy elöljáróik 
ellen fel lázadnak, szerzetes szabályaikat á t h á g j á k s a zár-
dából megszöknek. Ennek szerencsés megtörténte után a 
reformatio hirdetéséhez fognak ; szerintük a katholicismus 
örökké elhanyagolt s az egyház erkölcsileg romlott állapot-
ban van, tehát szükséges azt reformálni ; így tett Achilli, így 
Desanctis, így Gavazzi , Gioberti és száz meg száz más, 
k iknek dicső társaságába most már Jác in t a tya is belépett. 

Ezen utóbbi reformátori terveivel, fájdalom, már né-
mileg elkésett, legalább Olaszhonra nézve. Harmincz és már 
több éve annak, hogy a forradalom az olasz népet a kath . 
egyház kebeléről leszakasztani törekszik. Ezen gyalázatos 
czél kivitelére külön társaság a lakul t , a „Federazione cri-
stiana", mely azt remélte, hogy népszerű bibliafordítások 
osztogatása és az u. n. lelkiismeretszabadság tökéletes 
kivívása által vetendi meg alapját Olaszhon majdani füg-
getlenségének. 

X V I . Gergely pápa volt az első, ki már 1844-ben a 
világot ezen istentelen társaság valódi czéljai iránt felvilá-
gositá és valamivel később I X . Pius pápa az 1849 decz. 
8-áról kelt, „Nostis et nobiscum" kezdetű, körlevele ál tal 
ugyanezt tevé, a r ra intvén Olaszhon érsekeit és püspökeit , 
hogy jól v igyázzanak, mert az igazságnak, a jognak és 
minden becsületességnek ezen bűnös ellenségei minden á ron 
azon vannak, hogy, hol alat tomban működve, hol ny i l t 
erőszak által, a kath . hitet Olaszországban aláássák. 

Meghagyja nekik a páp a ugyanezen okmányban, hogy 
az olasz népet a szentszék iránti tiszteletben megtar tsák éa 
megerősitsék ; mert ez a leghatályosabb ellenszer minden 
ilyféle állítólagos reformat io ellen. Emlékezzenek meg a 
népek, — azt mondja a pápa, — emlékezzenek meg, hogy 
Rómában Péternek, az apostolok fejedelmének utódja székel, 
kinek méltósága nem csökkenhet soha, bármily érdemetlen 
legyen is személye. Emlékezzenek meg a r ró l is, hogy Krisz-
tus azért helyezé Péter t ezen székre, hogy az anyaszentegy-
ház rendíthetlen alap- és zárkövét képezze s hogy Péter az, 
k inek kezébe tétet tek le a mennyországnak kulcsai ; hogy 
ő az, kiér t a Megváltó könyörgöt t , hogy el ne fogyatkozzék 
az ő hite, (Luk . 22, 31.) hogy ebben erős lévén ő maga, 
megerősíthesse atyafiai t is. S innen van, hogy a római pápa, 
mint Pé ternek utódja , az egész világon gyakorol ja az első-
séget, mint Kr isz tusnak helytartója, az összes anyaszent-
egyháznak feje és az egész kereszténységnek a ty j a és 
tanítója. 

Ezen igazságokat az olaszhoni püspökök nagy ékes-
szólással és bőséges eredménynyel hirdették is és így tör-
tént , hogy a fogadatlan reformátorok műve nemcsak hogy 
nem sikerült , hanem sokan közülök nem is b i r t ak elég bá-



torsággal, hogy az e czélból már készen tartott könyveiket 
világnak ereszszék. Ezen utóbbiak közé tartozott Gioberti 
ia, ki meghalt anélkül, hogy ilyczimü munkáját : „Deila 
riforma cattolica" kiadta volna, mire későbben bará t ja 
Massari József vállalkozott, ámbár nem tudjuk, váljon az 
elhunytnak ezáltal kedves szolgálatot tett-e. 

Ezen munka ily módon 1856-ban jelent meg. Tömve 
van az idegenszerű olasztalan k ifejezésekkel ; eszmomenete 
azonban meglepő hasonlatosságot mutat Jácint atyáéhoz. 
— Ilyeneket olvasunk ottan : Róma napjainkban sokat vesz-
tett az eredeti evangeliumi szellemből. (44. 1.) Azt mondja 
továbbá (28. 1.), hogy valamint Caesar visszavezeté Rómát 
eredeti kormányformájához, t. i. a királysághoz, úgy a ker. 
Róma is vissza kell hogy térjen eredeti alakjához, t . i. a 
halász egyszerűségéhez. Azt állítja, hogy ezen parancs 
„euntes docete" a laikusoknak is szól ; hogy a katholicis-
must megifjítani kell ; beszél a katholikus vallás haladásá-
ról, a hittannak hajlékonyságáról stb. stb. (54, 85, 129, 
166 11.). 

De ezen átalános kifejezéseknél még tovább is ment 
Grioberti é3 a katholikus vallás reformátiójának eszméjét 
egész rendszerbe öntötte, aszerint t. i., a mint magának 
képzelte. Nem lesz talán érdektelen ezen rendszernek egyes 
pontjaival megismerkednünk. Az egész elmélet két részre 
oszlik • az elsőben felhoz kilencz rendetlenséget, a másikban 
szintannyi ellenszert. 

A kilencz rendetlenség a következő : 
1) A pápának világi hatalma ; ez fölösleges, sőt káros. 
2) Azon tudatlanság, mely a papságnak nagy részénél 

található ; azon tökéletlen készültség, mely valamennyinél 
észrevehető. A theologia sokkal roszabb lábon áll, mint az 
elmúlt századokban. Borzasztó dolog az, ha a pap épenség-
gel nem képes azon vallásnak igazságát bevitatni, melyet 
hirdet. (E tételnél még azon oldaljegyzéket is olvassuk : a 
scholasticismus a tudománynak megrontója.) 

3) A mérsékelt szabadságnak hiánya az alsóbbrendű 
papságnál és a püspököknél. Főképen amazoknak helyzete 
nagyon korlátolt. 

4) Azon jezuitismus, mely a tudományon, az isteni 
tiszteleten és a fegyelmen észrevehető, okozza a világi tár-
sadalomnak a vallástóli idegenkedését. 

5) Hiányzik : belül a gyengéd és mégis következetes 
propaganda a rationalisták és szakadárok, kivül pedig a 
hitetlenek irányában. 

6) A nőtlenség, mely meleg éghajlatunk alatt nincs 
helyén. 

7) Sok papnak vagy semmittevése vagy haszontalan 
foglalkozása, (kanonokok, breviárium, chorus, fölösleges 
szertartások). 

8) A papok nem nyernek társadalmi neveltetést (pap-
növeldék). 

9) Az egyháziaknak pénzhajhászata az egyházi cse-
lekedetek, például, a temetések alkalmával. — Végül a böjt. 

A Gioberti által javaslatba hozott kilencz gyógyszer, 
melyokről azt mondja, hogy foganatbavételük részint az 
egyháztól, részint az államtól, részint mind a kettőtől függ, 
a következő : 

1) Vétessék el a pápától világi birtoka, csak Róma 

hagyatván meg neki. Tehet ik ezt vagy valamennyi ka th . 
hatalom egyetértve vagy egyedül csak az egységes állammá 
összeforrasztott Italia. — Mindenekelőtt nem kell félni. 

2) Alapíttassanak athenaeum nevű egyházi képző-
intézetek, melyeknek vezetésében és ellenőrzésében a püs-
pökök és az állam osztakoznak. A papok közt két osztály 
külömböztessék meg : a tudósok és a tevékenyek. A theolo-
gia reformáltassék, a scholasticismus küszöböltessék ki. 

3) A szerzetes rendek törvényesen biztosított szabad-
ságot nyerjenek. 

4) A jezsuiták törültessenek el. 
5) A vallásnak külső terjesztésére müködjenok közre 

az államok is. Belül ezen terjesztés azáltal eszközöltessék, 
hogy határozatba menjen, miszerint csak oly egyének nyer-
hetnek felsőbb alkalmazásokat a papságban, kik valami 
kitűnő munkát irtak. 

6) A papság két részre oszoljék : nősek- és nőtlenekre. 
7) A szerzetesek alaposan reformáltassanak. Közülök, 

valamint a kanonokok közül, a fölöslegesek törültessenek el; 
a kanonokság egyátalán a kezdetleges egyszerűségre térvén 
vissza. Megszüntetése mindazon ténykedéseknek, melyek 
szerfelett sok időt vesznek igénybe. 

8) A papok neveltetésének és tanít tatásának dolgá-
ban az államnak közreműködése biztosíttassák. 

r 

9) Átalános törvénykezési és fegyelmi reformok. 
Azt kérdi ezek után Gioberti : váljon remélhetők-e 

mindezen reformok ? S azt feleli : Igen, társadalmi össze-
hatás, közreműködés által. Külömben a katholicismus nem 
lesz halhatatlan. 

Miben álljon a magánosoknak, az egyéneknek közre-
működése ? Abban, bogy í r janak ezen dolgokról. Könyveik 
talán meg lesznek tiltva ; de ez nem tesz semmit, csak óva-
kodjanak, például, a franczia papságnak túlságos félénk-
ségétől. 

Eddig Gioberti. — Jácint atya ugyan tettel bizonyítá, 
miszerint épen nem áll a franczia papság túlságos félénk-
ségének hatása alatt. Sőt a hithagyásra elég bátorsággal 
birt, valamint azt is Villamarina őrgrófhoz intézett levelé-
ben nyiltan kimondja, miszerint az egyháznak „korszerű 
reformátiója" okvetetlenül szükséges és hogy Olaszország 
az, melynek ez ügyben az első lépést kell tennie. 

Jácint a tyának ugyan még nem volt elég ideje a r ra , 
hogy rendszerét tökéletesen kikerekítse; azonban eddigi 
tettei és nyilatkozatai után nem lesz nehéz annak egyes 
részleteit és pontjait amúgy nagyjában sejtenünk, melyek 
alighanem a következők lesznek : 

1) A barátok ne engedelmeskedjenek főnökeiknek, 
hanem ellenkezőleg, parancsoljanak azoknak. 

2) Szabadságában álljon mindenkinek a zárdát oda-
hagyni, mihelyt neki tetszik. 

3) A pápa, Luther és a rabbinusok béküljenek ki. 
4) IX. Pius tanittassék arra, hogy mi a katholicismus 

és történjék intézkedés aziránt, hogy a római hit keresz-
ténynyé váljék. 

5) A jezsuiták törültessenek el. 
6) Oly erkölcstan alapíttassák meg, mely a „Temps"-

és a „Journal des Débats"-nak tetszik. 
7) írassék egy evangelium „secundum Villamarinam". 
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8) Monti és Tognetti „vértanúk" rögtön a szentek 
sorába igtattassanak. 

9) A hitszónokoknak tökéletes korlátlan szabadság 
adassék beszédeik közben a legnagyobb bolondságokat el-
mondani és elkövetni. 

Ime, ezek azon reformok, melyeket Jácint és Villa-
marina az egyházba be szeretnének hozni. Ami a politikai 
reformatiót illeti, ebből az olaszok izlelőül ugyan már ele-
get kaptak ; ismerik már őzen reformátorokat s megízlelték 
már a szépen csengő ezüst p énznek papírra való „reformál-
ta tását" . Ezen dolgok egymaguk, ha más ok nem volna is, 
elegendők a r ra , hogy alapos ellenszenvvel töltse el őket az 
egyházi téren is foganatba venni szándékolt holmi refor-
matiók és azon éretleneszüek ellen, kik azt hirdetik. 

IRODALOM, 
J u r i s e c c l e s i a s t i c i p u b l i c i i n s t i t u t i o n e s . 

Auctore Camillo T a r q u i n i a Societate Jesu. Romae, 
typis Civilitatis Catholicae. 

(Folytatás.) 

2) Quibus in rebus, sive per se, sive per accidens, ratio 
seu necessitas concurrit finis spirituális, id est ecclesiae, in 
iis, licet temporales sint, potestatem suam ecclesia jure ex-
serit, civilis autem societas ei cedere debet. 

Ha tudniillik valamely földi dolog magában véve vagy 
esetleg a lelki czél elérésére van rendeltetve, az egyház, 
mint a lelki czél előmozdítására rendelt intézmény, e czim 
alatt jogot gyakorol ezen földi t á rgy felett. S minthogy a 
lelki czél előbbrevaló a földi czélnál, az örök boldogság 
hasonlíthatlanul magasztosabb czél a földi boldogságnál : az 
állam hasonló esetekben az egyháznak engedni kénytelen s 
midőn ezt teszi, semmi kár t sem szenved, sőt ellenkezőleg, 
ezen engedékenység dicsőségére s hasznára válik, mert az 
Isten által behozott rend ezt így hozza magával. Igy, pél-
dául, a testi egészség sokkal csekélyebb jó, mint az örök 
üdvösség s azért a gyóntató atya rendeleteinek inkább kell 
engedelmeskedni, mint az orvoséinak,F.ha a lélek érdeke 
úgy kivánja. 

3) Regimen societatis civilis atheum esse non debet 
ita, ut indifferentem se omnino praebeat in iis, quae perti-
nent ad religionem, salvo tamen in rebusldubiis ecclesiae 
jure definiendi, quae vere ad religionem pertineant. 

A polgári társadalmat két oldalról lehet tekinteni : 
vagy tudniillik mint összletétaz egyéneknek, melyek közül 
egynek sem szabad a vallás iránt közönyösnek lenni, elte-
kintve az államnak czéljától vagy pedig pusztán ezen össz-
letnek, magának az államnak czélját, eltekintve az egyé-
nektől. — Ha veszszük az államnak czélját, -mi a földi 
boldogság, a béke, a nyugalom s biztosság, senki sem fog-
hat ja kétségbe vonni, hogy ez soká állandóan fen nem ma-
radhat oly államban, melyben a hitközönyösség, vallástalan-
ság uralkodik. Hát ha még azt ad juk hozzá, hogy az egye-
seknek földi boldogságát, mely az államnak czélja egyszers-
mind, nem szabad ellenkezésbe hozni ugyan az egyeseknek 
örök boldogságával, tehát a hittel, az egyházzal, melynek 
czélja az örök boldogság elérése ? Vesd össze S. Thom. de 

régim. Princip lib. I . c. 14. A természeti rendet, noha ez 
külömbözik a természetfeletti rendtől, nem szabad s bün 
nélkül nem lehet amattól elszakítani. E g y kormánynak sem 
szabad a földi, természeti rendet kezelni úgy, hogy a termé-
szetfeletti rendre semmi tekintettel se legyen, mikint az 
észnek sem szabad annyira belemerülni a földiekbe, hogy 
ne fordítsa figyelmét a hitre, mely hitnek az a hivatása, hogy 
vezérelje, tökéletesítse az észt. 

Tarquini felhozza azután a szabadonczoknak több 
ellenvetéseit s azokat egyenkint megczáfolja ; bebizonyítja 
továb bá, hogy a tévelyek s ezek pártolói iránt tanúsítandó 
polgári türelem csak bizonyos idő- s helykörülmények sze-
rint szabad ; mert ha a positiv törvénytől eltekintünk is, 
már magában véve tilos hamis tanok előmozdításán közre-
működni s a katholikusokat az elcsábítás veszélyének ki-
tenni. Jó lesz nem feledni, hogy a polgári türelem pusztán 
katholikus államban csak a római pápának beleegyezése 
folytán léptethető életbe ; mert ez főőre a katholikus vallás-
nak s az azt közelről vagy távolról érdeklő ügyeknek egye-
düli bírája ; a római pápának ezen beleegyezése pedig annál 
inkább megkivántat ik , minthogy az egyházi törvények a 
polgári, politikai türelmet magában véve til t ják ; egyházi 
törvényt eltörülni vagy annak megtartásától törvényszerűen 
felmenteni csak a római pápának, mint az egyház fejének 
van jogában. Mellesleg szabad legyen megérintenünk, hogy 
a mostani katholikusoknak nincs mindenkor helyes és tiszta 
fogalmuk a türelemről. Az, hogy az egyház a dogmatikai 
türelmet nem ismeri és született ellensége minden tévelynek, 
átalánosan tudva van ; de e mellett azt sem szabad feledni, 
hogy az egyház törvényei a polgári türelmet is megtil t ják 
átalán véve és pedig a hivek lelki üdvérei tekintetből. — 
Azonban, minthogy az egyházat életében mindenkor az 
okosság, bölcseség szelleme vezérelte s működésében csakis 
a lelkeknek üdvét tartotta szem előtt, tudott engedékeny 
lenni, 7 az idő és hely körülményeivel megalkudni s törvényei 
érvényességét, miként a büntetések alkalmazását, felfüg-
geszteni ; tekintetbe kell még azt is venni, hogy az egyház 
gyengéden szerető anya s azért természeténél fogva hajlandó 
a szelidséghez s inkább alkalmazza az életben az irgalmat, 
mint az igazság szigorát. De külömben a tévelygőknek nincs 
okuk az egyház ellen panaszkodni; mert az igazságnak is 
megvannak jogai s ezen jogok egyike az, hogy az igazság 
a tévelyt nem tűri, k izár ja ; — s midőn az egyház, mint az 
igazságnak oszlopa, az igazságot megillető jogokat követeli 
s gyakorolja, soha som tagadja azon jogokat, melyek a 
tévelyek követőit tényleg megilletik. 

Szerző első könyvének második fejezetében a konkor-
dátumok nehéz kérdését tárgyalván, nagy gonddal s óvatos-
sággal áttanulván s kifejtvén, azt állítja, hogy a koncordá-
tumok, melyeket a szentszék köt, ha helyesen és szabály-
szerűen akarunk szólni — vagyis, ha a konkordátumok 
pusztán anyagi, földi dolgokra nem terjeszkednek ki, — úgy 
tekintendők, mint a római pápától engedélyezett kiváltságok, 
részletes törvények — privilégia, — melyeket bizonyos feje-
delem óhajtására, ki azok megtartására magát különösen 
kötelezi, kibocsát. Fölösleges megjegyezni, hogy az ily, a 
pápa által kötött, koncordatum őtet is kötelezi s azt önké-
nyüleg meg nem változtathatja s azt elvben vissza sem 
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vonha t j a , hacsak a lelkek üdve sürgősen mást nem követel. 
De tettleg a római pápa a kötött koncordátumon soha sem 
változtat, hanem előbb az állammal iparkodik e részben 
egyetértésre ju tni . Magától értetődik, hogy az egyház a 
pusztán földi dolgokban a polgári hatóság beleegyezése nél-
k ü l semmi engedményeket , semmi rendelkezéseket sem 
tehet. Ha egyébiránt az állam a már megkötött konkordá-
tumot , annak egy vagy más pontját , magára nézve igen 
terhesnek találja, megteheti, hogy a római pápától annak 
revisioját kérheti . Az egyház a maga részéről mindig kész 
és soha sem vonakodott oly engedményeket tenni, melyek 
az államra nézve előnyösek, hasznosak; csak olyat ne kíván-
jon az állam, mi által a lelkek üdve veszélyeztetnék. A tör-
ténet minden higgadt, részrehajlat lan olvasót meggyőzhet 
arról, hogy az egyház az állam s fejedelmek i ránt minden 
időben a legnagyobb engedékenységet, előzékenységet tanú-
sította. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a l d Lajos kalocsai érsek ő nmlga a magyar 

nemzeti muzeum növénytani tá rgyainak gondozásával meg-
bízandó különös őr fizetésének megalapítására tízezer fo-
r in tnyi alapí tványt tett le. 

— Megjelent a M. Sionnak szeptemberi füzete. Tar -
talma : a katholicismus állapota Erdélyben, Zerich Tiva-
da r tó l ; győrmegyei egyházállapotok Ebenhöch Ferencztő l ; 
a magyar egyház régi szokásai Knauz Nándortól ; a zsám-
béki prépostság emléke Sztupiczky Bélától ; a pozsonyi káp-
talan kézi ra ta i Knauz Nándortól . Tá rcza : Szent István-
dicsbeszédek könyvészete és tar ta lmi kivonata ; a szent 
beszédeket Bécsből 1788 óta b i r juk , a budaiakat 1798-ból. 
Könyvszemle : Szemere Bertalan összegyűjtött munkái , első 
kötet . Személyzetiek. Halálozások. — Mint hiteles kútfőből 
hallot tuk, Knauz Nándor úr igénybe levén véve a herczeg-
primás által reábízott nagy történelmi munkának elkészí-
tésével, a M. Sión szerkesztését abba hagyja s azt F r a n k i 
s Zádory esztergomi papnöveldei tanárok veszik át . Kü-
lömben, mint hal l juk, az egész M. Sión á ta lakí t ta t ik . — 
H á t a Knauz Nándor által átdolgozandó Lányiféle magyar 
egyháztörténelem nem fog hát rányt szenvedni u j nagy el-
foglaltsága által ? 

— Lapunk mult számával szétküldöttük aláírási fel-
hívását i lynemű munkának : Régibb s u jabb egyházi éne-
kek négy hangra a lkalmazva Szepesi Imre kegyes tanító-
rendi tag által. E minden tekintetben jeles mű, miről már 
szerző neve is kezeskedik, magában foglal mind miseéne-
keket , mind az egyházi év külön szakaiban előforduló ünne-
pekre valókat és a boldogságos Szűz ünnepeire felajánla-
tokat , összesen százhuszonegy éneket. Ara borí tékba fűzve 
három forint, melyeket a munka vétele előtt úgynevezett 
u tánvét ú t j án kell lefizetni. — Melegen a ján l juk e könyv 
terjesztését. 

— Beküldetett : Ubr ik Borbála siralma vagy a befa-

lazott k rakó i apácza szózata az egész kereszténységhez. 
Nyomatott Győröt t Sauervein Gézánál. Á r a 3 k r . Ellen-
mérgül Íratott az annyiféle gyalázatos rágalmakkal eltorzí-
tott s terjesztet t k rakói apáczahistória ellen. 

— ( M e g j á r t a . ) Azt mondják, hogy Pest városnak 
egyik közös iskolájában nemrégen megjelent az iskolának 
egy előkelő elöljárója, kit a gyermekek „dicsértessék Jézus 
Krisztussal" üdvözöltek. A katholikusvallásu előljáró a ka-
tholikusvaliásu tanonezokhoz körülbelől ily figyelmeztetést 
intéz : „Fiaim ! így ezentúl senkit se köszöntsetek ; mert, 
lássátok, lehet közöttetek egy zsidó, pedig ez megbotrán-
koz ik ily köszöntésen; mondjátok inkább: „ jó r e g g e l t " , 
— „ j ó n a p o t k í v á n u n k " s avval távozott. Néhány 
nap múlva meg aka rván győződni arról, mennyire ha to t t 
„üdvös" taní tása a gyermekekre, ismét megjelenik ugyan-
azon osztályban ; de a gyermekek ajkairól ismét a d i c s é r -
t e s s é k hangzik, mire ő csudálkozva intézi a gyermekek-
hez e kérdést : há t nem tud já tok már, hogy mit mondottam 
a múltkor ? De igenis tud juk , — felel hamar egy fiú, — azt 
mondot ta : hogy „maga" ' zsidó és hogy megbotránkozik 
ra j ta , ha azt mondjuk : dicsértessék Jézus Krisztus ! 

— A „Pester Lloyd" irgalmatlanul kikel vezérczikkei-
ben az ó-budai iskolakérdés alkalmából az odavaló esperes-
plébános s a cultusminiszterium ellen. Objectivitása (!) 
annyira megy, hogy még a minisztert is fenyegeti népsze-
rűsége elvesztésével, mi tudvalevőleg sok emberre nagy 
befolyást szokott gyakorolni s még mással is. Mindez az ő 
dolga. Kimond azonban október 17-iki vezérczikkében egy 
elvet, melyet szórul szóra ide í runk : Ferner wäre es die 
Pflicht einer liberalen Regierung darüber , o b d i e A 11-
O f n e r ( c s a k ? ) K a t h o l i k e n e i n e k o n f e s s i o n s -
l o s e S c h u l e h a b e n w o l l e n , o d e r n i c h t , d i e 
M i t g l i e d e r d e r K a t h o l i s c h e n P a r o c h i e z u 
b e f r a g e n . — Igen-igen a liberális oldalon levő uraim, ez 
azon elv, melynek minden községbeni alkalmazását mi már 
annyi idő óta sürget jük, kapcsolatban a szintén a Lloyd 
által alább idézett n i l d e n o b i s elvvel együtt . Tessék 
ezen helyes elvet mindenütt Pesten, Budán s másut t alkal-
mazni, tessék a népnek, a kath . népnek előbb megmondani, 
mi az a közös iskola, de őszintén, úgy, amint van a dolog s 
majd meglá t juk az eredményt. Aligha leend oly abnormitás 
tapasztalható, mint például Pesten, hol a községi, ezelőtt 
katholikus, iskolákban, mint iskolaszéki tagok, zsidók is 
t a r t anak felügyeletet, mig a zsidó iskolákba hasonló czélból 
katholikus ugyan ne merészelje betenni lábát. Mi tehát egy 
cseppet sem mondunk ellent, ha a Lloyd a cultusminiszte-
riumot a fentebb általa kimondott elv szigorú keresztülvi-
telére még fenyegetéssel is a k a r j a kényszeríteni. Csak r a j t a 
uraim, az igazság minden előtt. 

— Az „Augsb. Pz tg . -"nak október 9-éről i r j ák Kon-
stantinápolyból, hogy a szultán egy u j oktatási törvényt 
bocsátott k i ; a z e l e m i o k t a t á s k ö t e l e z ő é s — 
f e l e k e z e t i . — Szegény szultán, mennyire e lmaradt a 
haladás szabadelvű eszméitől ; pedig szomszédságában eléggé 
magasan lobogtatják a felekezetnélküli iskolák fáklyá já t . 
Török tanitó katholikus gyermekek, katholikus tanító zsidó 
gyermekek között, mily gyönyörű látvány ! Valóban, csak 
a ha jdan máriaországi lakósok emészthetnek meg hasonló 
kedves mélangeot. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Mily eljárás követendő a hadkötele-
zettek nősülése körül ? — A magyarországi kath. egyház 
autonómiáját előkészítő kongressus Pesten. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Mily eljárás követendő a hadkötele-
zettek nősülése körül?*) 

A sorozás befejeztetvén, a véderőről szóló XL. 
tczikknek a hadkötelezettek, továbbá a sorhad-, tar-
talék« és honvédségbeli legénység nősülését szabá-
lyozó §§-ait figyelem nélkül nem hagyhatjuk; nem 
hagyhatjuk pedig figyelem nélkül főleg azért, mivel 
a törvény ú j s gyakorlatilag még nem volt alkal-
mazva; de nem azért sem, mivel az idevágó §§-ok 
egybevetésére és közlésére máris több felől felszólít-
tattunk. 

Mindenekelőtt szükségesnek véljük a 3-ik §. 
betűje szerint a korosztályokat megállapítani, mely 
szerint : „A hadseregbe, hadi tengerészeibe vagy a 
honvédségbe lépés kötelezettsége kezdődik azon nap-
tári év január hava 1-től, amelyben a hadköteles 
élte 20 ik évét betölti." — Eszerint az első korosz-
tályt azok képezik, kik 20 — 21, — a másodikat, kik 
21—22., a harmadikat, kik 22 — 23-ik évben vannak. 

Most lássuk a nősülést szabályozó 44-ik §-t : 
„Aki az ujonczállítási bizottság által hadi szolgálatra 
mindenkorra alkalmatlannak nem találtatott vagy 
a harmadik korosztályban a sorhadi szolgálattól fel 
nem mentetett, valameddig a harmadik kororsztály-
ból ki nem lépett, meg nem nősülhet. Különös tekin-
tetet érdemlő körülmények közt kivételes nősülési 
engedélyadásra a honvédelmi m. kir. minisztérium 
van jogosítva ; de ezen engedély az illetőt a hadse-
regbe (hadi tengerészeibe) vagy honvédségbe lépés 
kötelezettségétől fel nem menti." 

A törvény e §-a szerint a hadkötelesnek átalá-
ban tiltott a nősülés mindaddig, míg a h a r m a d i k 
korosztályból ki nem lépett. Ez átalános szabály áll 

*) E czikket az egri egyházmegyei közlönyből veszszük át mint 
közérdekes ségüt. Szerk. 

azokra is, kik sem a sorhadban, sem a honvédségben 
nem szolgálnak, de a védkötelezettség alól sem min-
denkorra, sem pedig a harmadik korosztályban fel 
nem mentettek ; áll pedig ez azért, mivel a törvény 
nem tesz külömbséget a szolgálati ktftelé&ettség alatt 
állók és a tényleges szolgálatban levők közt. Kivé-
tetnek e szabály alól : a) kik az, ujonczállítási bizott-
ság által mindenkorra alkalmatlanoknak találtattak ; 
b) kik a harmadik korosztálybaib.ja sorhadi szolgá-
lattól ideiglen felmentettek; c) kik a "in. k. hadügy-
minisztériumtól nősülésre engedélyt nyernek. 

Azok tehát, kik az első vagy második korosz-
tályban ideiglenesen mentettek fel, nem nősülhetnek 
mindaddig, míg a harmadik korosztálybani felmen-
tetésükről bizonyítványt nem mutatnak fel; úgy-
szinte azok közül is, kik a 40. §. értelmében szolgá-
lati kötelezettségük betöltése előtt bocsáttattak el, 
csak azok nősülhetnek, kik szolgálatképtelenségüket 
igazolják. 

Mikor lép ki a védkötelezett a harmadik kor-
osztályból ? erre nézve kell magunknak biztos tu-
domást szereznünk, hogy a védkötelezettek nősülé-
sénél a törvény ellen ne vétsünk. 

A véderőről szóló törvény 3-ik §-a értelmében, 
mint már fentebb említettük, a védkötelezettség 
azon naptári év január hava 1-én kezdődik, melyben 
a hadköteles élte . 20. évét betölti. A sorozás január 
15. és márczius 15. közt történik; a besorozott 
tettleges szolgálati éve pedig a sorozási év október 
1-én veszi kezdetét és így a következő harmadik év 
szeptember végével végződik. Eszerint tehát a har-
madik korosztályból való kilépés a harmadik év 
szeptember havával végződnék. Azonban a törvény 
39. §-a értelmében a rendes áttétel a sorhadból a 
tartalékba nem a tettleges szolgálati év végével azon-
nal vagyis szeptemberben, hanem ugyazon év decz. 
hava végével történik. Ha tehát a védkötelesnek a 
nősülés csak akkor szabad, ha ő a harmadik korosz-
tályból kilépett, világos, hogy az csak a tettleges 
szolgálatból a tartalékba történt áthelyezés után 
történhetik vagyis a tettleges szolgálatból való ki-
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lépése után következő év jan. havában. Ennek oka 
pedig a fentebbiekben van; mert pl.annak, aki deczem-
berben született, már azon év október havától, — ha 
tettleges szolgálatba lép, számítandó 3 év mulra szep-
temberben tettleges szolgálati ideje lejárt s még mi-
előtt 23. évét betöltötte volna, azon előnyben része-
sülne, hogy 23 ik év előtt nősülhetne; és viszont, ki 
januárban született s csak ugyanazon év októberé-
ben lép tettleges szolgálatba, három évre már betöl-
tötte ugyan 23. évét, de nem tettleges szolgálati 
idejét és így előbb nősülhetne, mint tettleges szolgá-
lati éve befejeztetnék. 

Minélfogva ezután nem az kérdezendő a nősü-
lőtől: váljon betöltötte-e a 23. évet? hanem elmult-e 
védkötelezettségi évének deczember hava? midőn t. 
i. a tartalékba áthelyeztetik. Minthogy az áthelyezés 
vagy elbocsátás alkalmával minden egyén igazoló 
okmányt nyer (39. §.), azért minden nősülni akaró 
egyéntől követelendő az igazoló okmány, mely egy-
szersmind nősülhetési engedély gyanánt tekintendő 
és pedig : 1) a sorhadból a tartalékba áthelyezettek-
től követelendő az elbocsátásról vagy a tartalékba 
való áthelyezésről szóló okmány. 

2) Azoktól, kik mindenkorra vagy pedig a har-
madik korosztályból mentettek fel, az ujonczállítási 
bizottság vagy a megyei hatóság által kiállítóit 
bizonyítvány arról, hogy alkalmatlanoknak találtat-
tak, illetőleg felmentettek. — Végre : 

3) ha valaki különös tekintetet érdemlő körül-
ménynél fogva a m. kir. honvédelmi minisztérium 
által a harmadik korosztályból való kilépése előtt 
nyer nősülhetésre engedélyt, ezen engedélyt, mint 
igazoló okmányt, fogja felmutatni. Megjegyzendő 
azonban, hogy az ily nősülési engedély a védköte-
lezettségtől való felmentés gyanánt nem tekinthető. 

Aki a nevezett igazoló okmányok egyikét sem 
képes felmutatni, az a nősüléstől eltiltandó, annál 
is inkább, mert a törvény 46. §-a értelmében a jog-
talanul nősülők a korosztály szerinti sorozás kedvez-
ményét elvesztik és sorshúzás nélkül hivatalból be-
soroztatnak; alkalmatlan voltuk esetére pedig 1000 
ftig terjedő birság vagy hat hónapig tartható fog-
ságban marasztaltatnak el. Azok, kik a tiltott nősü-
lésnél vétkesen közreműködnek, 500 ftig terjedhető 
pénzbirság vagy három hónap tartamáig terjedhető 
fogság alá esnek. 

Nem leend fölösleges ide iktatnunk a XL. t. cz. 
53. §-át is, mely így szól : 53. §. „A tettleges szol-
gálat idején kivül a huzamosabb időtartamra sza-
badságolt sorhad-, tartalék- és honvédségbeli legény-

ség azon része, mely a harmadik korosztályt meg-
haladta, nősülés tekintetében is a köztörvények és 
szabályok alá esik, de a sorhad- (hadi tengerészet) 
vagy a honvédségbeli szolgálatkötelezettségnek fen-
tartása mellett. Tekintet nélkül szolgálati éveik szá-
mára, hason kedvezményben részesülnek a tartalékos 
és honvédségi, úgyszinte a nyugdíjazott tisztek s 
katonai hivatalnokok, valamint a rokkant-díjasok is; 
utóbbiak, ha katonai rokkantak intézetébe felvéve 
nincsenek." 

Minthogy a szentesített törvények megtartása 
lelkiismeretes kötelességünk, nekünk papoknak oda 
kell működnünk, hogy a véderőről szóló törvény 
valamint általunk, úgy mások által is pontosan meg-
tartassák. Miértis ez új törvényekről felvilágosítandó 
a nép s épen azért, mivel ujak, a lelkész uraknak 
legtöbb esetben lesz alkalmuk az érdekletteknek 
kellő utasítást adhatni. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressDS Pesten. 

P a l á s t h y Pál egyetemi tanár és kassai püspök-
megye egyházi képviselője beszédének egy része. 

Nem vagyunk zsinat, hogyan lehetne felőlünk feltenni, 
mintha az egyházban törvényhozói szerepet öltenénk fel ? 
Nem vagyunk zsinat ; miképen, mily küldetéssel merészel-
nénk mi valamelyik érsek canoni függetlenségéről máské-
pen határozni, mintsem elfogadva azt, amint a canon meg-
határozta ? Nem joghatóság hozott minket ide össze, hanem 
kath. hitünknek szeretete és becsülése; nem joghatóság az, 
mely tanácskozásainkat vezeti, hanem a kath. jóakarat ; az 
egyházi törvények tehát csak tiszteletet, engedelmességet 
találhatnak közöttünk, annál inkább az egyházi szervezet 
úgy, hogy bátran, a helyreigazítás félelme nélkül mondha-
tom ki azon meggyőződésemet, miszerint azok, kik talán 
az u j bölcseimi és államtani elméleteknek némi engedmé-
nyeket tenni óhajtanának, ezeket csak annyiban, csak azok-
ban, csak addig akarhat ják érvényesíteni, ameddig, amik-
ben, amennyire azokat a már kifejlett s tanácskozásaink-
nak soha alá nem vetett és soha alá nem vethető egyházi 
szervezet megengedheti, megtűrheti, felveheti. 

I t t ül három érsek, egyik sem hütelen érseki székének 
méltóságához s ha székének jogaiból engedni akarna, a canon 
letiltaná. I t t ül három érsek, nem canoni engedelmesség 
hozta ide őket, mint például az egyetemes zsinatra, hanem 
az egyház érdekeinek függetlenségéről ápolt gondosság az 
állami hatalom irányában ; és ha érseki székük függetlensé-
gének gondjai visszatartandották volna őket az itteni meg-
jelenéstől, félni lehetne, nehogy ily székfüggetlenségi gondok 
magát az egyház függetlenségét veszélyeztessék. 

Nem vagyunk zsinat, som egyetemes, sem nemzeti, sem 
tartományi, sem megyei zsinat, hogy a canoni szabályokon, 
törvényes egyházi szokásokon változtassunk vagy csak 
legkisebb csorbát is ejteni törekedjünk. 
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Még ha tartományi, ha nemzeti zsinat volnánk is, ami 
nem lehetünk, még ha joghatósággal volnánk is felruházva, 
egyik érseki széknek viszonyairól más érseki székhez tör-
vényeket nem alkothatnánk, mert ez az egyetemes zsinatnak 
tárgya. Szakadároknak mondassunk, szükséges, ha eszünkbe 
jönne az egyház egyetemes érvényű canonain valamit vál-
toztatni ; söt a jog minden fogalmának, érvényessége létele-
meinek ellenségei gyanánt kiáltassunk ki, szükséges, ha elfe-
lejtenők, hogy csak azon hatalom tehet változást a tör-
vényen, amely azt hozza s aki a hatalmon kivül a törvényen 
változást tenni merészel, az forradalmár, az jogbitorló, az 
a hatalomnak ellensége s minden tettei önmagukban érvény-
telenek, semmisek. 

Ily feladat, ily kisérlet hozzánk nem férhető ; azon 
kath. ügyszeretet, mely összegyűjtött, ily téves irányra, ily 
baljóslatú ösvényre minket nem ragadhat ; mindazt, ami 
szent, ami lelkünknek drága kincs, fentartani, a viszonyok 
mostohaságai között érvényesíteni aka r juk a társadalomban, 
hogy itt is bebizonyíttassék, miszerint mi is vagyunk s lenni 
akarunk a hazában. Csak azon indok, — mert a politikai vi-
szonyok sz. István király, mondom Ferencz József király 
koronája alatt ugyanazok, azután vallási jogaink, érdekeink 
is a társadalomban szintén azok, — csak azon indok vezérelt 
minket, hogy a köz- s minden kath . szivnek drága ügyet, a 
teendőkre nézve, közös tanácskozásaink alá vegyük s 
amiben házszabályaink szerint megállapodunk, az a magyar 
korona alatt élő katholikusok határozott akarata szerint ott, 
ahol szükséges, egyetemes tekintélylyel bírjon, — ha kell, 
döntsön, ha kell, iránypontul szolgáljon. Szabadságában 
maradván minden püspöknek az ö megyei autonom testüle-
tének közremunkálásával oly gyakorlati végrehajtást adni 
az országos testület határozatainak, amint ezt a helyi körül-
mények megengedik vagy követelik. Ez még az egyetemes 
zsinat egyetemes érvényű határozataival is megtörténik, 
kétségkívül a mienkkel is megtörténik s exceptio firmabit 
legem in contrarium. 

Azon tekintet, hogy amennyire csekély erőmből kite-
lik, a bizalmatlanságot olvasztva, kezdeményezésünk iránt 
minden oldalról bizalmat ébreszszek, a félelmeket, aggá-
lyokat lohasztva, reményeket felgerjeszszek, az idegenkedést 
megkérlelve, rokonszenvet gyulaszszak, — ezen tekintet 
mondatta velem, hogy bármily bölcseimi vagy államtani 
elméletek behozatala az egyházi életbe vagy érvényesíthe-
tőségük kedveért az egyházi szervezeten, fegyelmen megki-
sérlendö nyomás vagy erőszak, örökre, örökre távol lesz s 
távol kell lennie mitőlünk. 

Ez okért nincs szándékomban részletes itészetbe bo-
csátkozni az ajkakon már szokásos államtani rendszerekről ; 
sem hely, sem idő nincs erre közöttünk, annyit mondtam, 
mennyi a megnyugtatásra szükséges, mikor a mi teendőink-
kel összeköttetésbe hozatnak. 

Lehetnek eme rendszerek az állami átváltozások veze-
tésére alkalmasok, bírhat ják saját terükön egészleges érvé-
nyességüket ; ami jó van bennük, hiszen emberi találmányok, 
tökéletességeik sem hiányoznak , ami az érvényességre 
méltán jogot tarthat , az az egyházban már megvan vagy 

pedig az egyházi törvények szelleméből kiolvasható ; ami 
tökéletlen, az a politikai téreni s tünékeny jelenettel fog birni 

s az események terhe alatt összedől; nincs szükség teendő-
inkhez a kulcsot emez elméletekben keresnünk. Ami egy 
zárnak kinyitására jó, más zárba be nem illik vagy ha 
némileg be is illenék, hamis kulcs marad mindig ; a zárhoz 
keressünk kulcsot, nem a kulcshoz zárat. 

Nem feledem én, szamitásból nem veszítem a kor kö-
vetelményeit, a korszerű haladásnak, fejlődésnek igényeit 
sem ; latba vetem a kori nemzedék erényeit, gyarlóságait is 
s úgy állok emunkánál képviselői küldetésemben; de mikor 
az egyház irányában létezik e felszólítás, csak egyet, csak 
egyet mondok: ne félj, ne légy elfogulva, mintha az egyház 
ezektől idegenkednék ; visszhangra találnak ezek mind az ő 
keblében ; csak azt engedd meg, hogy az egyház az ő saját-
ságos természete szerint felelhessen meg ezen igényeknek. 

Az egyház mindenidejü, az egyház örök, semper an-
tiqua, semper nova; ami örök, az mindig korszerű ; halad, 
mégis mindig marad, maradva lényegében, változik külső 
alakjában s fejlődik ; — marad, amiben maradnia kell, hogy 
meg ne tagadja magát ; változik, amiben változhatik, hogy 
az időből ki ne nője magát, hasznavehetetlenné ne legyen. 

Orökidejü az egyház s ebben változhatlan ; minden-
korú, mindenidejü s ebben korszerű ; mindenkor áldásos, 
ebben haladó, fejlődő, tehát a mai idők szükségeinek is meg-
felelő; — áldásainak kimeríthetlen, benső erejének kifogy-
hatatlan, megtörhetlen tárházát az idők szükségei szerint 
fejlesztő ; — nincs szükség a korszerű haladásokhoz folya-
modni s ezeket kívülről az egyházi életbe betolni, miután 
mindezeknek kielégítésére az egyházi szellemből elégséges 
elemet lehet kihozni. 

Nem ismeretlen előttem az annyiszor emlegetett köve-
telés: hagyjuk a mult időket nyugton feküdni s ír jukban, 
legyünk korunknak emberei. Egy hibája van sokaknak azon 
emberek közül,kik annyira akarnak a kor emberei lenni,hogy 
megszűntek lenni tegnapnak s nem lehetnek a holnapnak em-
berei ; megszakítják a múlttal a köteléket, élnek a napnak 
s evvel, miként az egynapig élő, bevégzik munkájuka t ; elfor-
dulva a tegnaptól, türniök kell, hogy a holnapi nap tőlök 
elforduljon s maradnak zérusok, elenyésznek nyom nélkül ; 
a múltnak áldásait nem becsülve, mint a pazarló, aki 
valóban csak másnak él, a jövőre sem hagyományoznak 
áldást. Olyanok, mint a ki kincset hord s a hídra vagyis a 
mai napra lép, a hídról a vízbe dobja kincsét ahelye tt, 
hogy azt a túlsó par t ra vinné, a jövö nemzedék vagyis a 
holnapiak javára a parton letenné. Üresen jönnek, üresen 
mennek : azaz valósággal semmi időnek sem emberei ; leg-
alább nem azok, kik koruknak, amint ez a jövőnek szülője, 
szükségeit ismernék, méltányolnák. Ezen kori emberek 
maguknak élnek s ahhoz azt is akar ják, hogy a kor nek ik 
éljen. Korának igaz embere mai nap par excellence csak a 

pápa, az egyháznak feje; miér t? miképen ? mert az 
igazság embere. Heri et hodie, ipse et in saecula. 

Ezekben külömbözik az egyház minden más feleke-
zettől, hogy lényegét megtartva, az idők követelései szerint 
halad, fejlődik, — halad, fejlődik, mert él ; mialatt más fe-
lekezetek közül az egyik ős ridegségében, külső héjának, 
mely, mint a platanusnál, megujulhat, kérgesedésében áll a 
mult időkből, mint az éjszaki sark jégbérczei s befolyását 
vesztvén az életre, a régészek tanulmányainak lett tárgya ; 
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más felekezet pedig héjastól, velőstől, húsostól, csontostól 
változik, legfeljebb szinét, izét t a r t j a meg s úgy'jlehet vala-
mely tanulmányozásnak tárgya, mint az időjárás s az erről 
szóló jóslatszabályok. 

A katholikus egyház él, halad, fejlődik, az idők 
igényeit felismervén, — misereor super túrba — életszer-
vezetében egy mozdulatot te sz s az idők szükségei ki van-
nak elégítve. 

Nemcsak a fegyelmi szabályokra mondom ezt, hanem 
a dogmákra is, m elyekkel rendesen a változatlanság gondo-
lata van összenőve. 

Ha egy élő ág más ágat hajt ki magából, haladott, fej-
lődött, de maradott ; vagy ha kisebb ágait megnövesztette, 
maradott, mert magából növesztette azokat. 

Aki a dogmák terén tett haladásról, fejlődésről fogalmat 
akar magának szerezni, hasonlítsa össze az apostoli credó 
a ma megállapított hitágazatok összegével ; ellenben, ak* 
a fegyelmi törvényekben az állandóságot kívánja felis1  

merni, melyekről mégis kiki tudja, hogy változhatók, vizs_ 
gálja, mint tükrözik vissza a fegyelmi szabályok összegéből 
és mindenikéből egyenkint az örök, a változatlan erkölcsi 
törvény. 

Fölösleges tehát korkivánalmakkal az egyház elé lépni, 
mert az természetéből mindig korszerű, mindig fejlődő, min-
dig haladó. 

Igy vettem, igy veszem fel a választási szabályok ösz-
szegét s annak mindenikét ; a kor szükségeinek kielégítését 
nem az államtani elméletek behozásában keresem, hanem 
tanulmányozván az egyházi szervezetet s az élő fegyelmi 
szabályokat, mit lehet ezekből kivenni s e sajátságos téren 
alkálmazásba hozni vagy azon fegyelmi szabályok ellenében 
valamit javasolni, ami a szükségnek megfelel, a fegyelem 
szellemével pedig épen nem ellenkezik. 

Ilyen választás, mely korkivánalom s képviseletet 
szül, az egyházban sokféle módon megvan; ilyen a bevita-
tás, a szavazás s ennek eredménye a többség, mely az egy-
házban minden tanácskozásoknál, fel az egyetemes zsinatig, 
dívik ; mind, amint mondani szokás, a democratiának sa-
játságai. 

Ilyen democrat követelménynek mondhatnók, hogy a 
világi képviselők választatása kerületenkint történik a sza-
bályjavaslat szerint. Ezt sem tartom democrat követelmény-
nek, hanem egyházi szokásnak. Mert, ha az egyetemes zsi-
naton a püspök képviseli a megyét, habár nem megyei püs-
pöki hatalmánál fogva törvényhozó ott ; ha a tartományi 
zsinaton a püspök és káptalanok két-két követei képviselik 
a megyéket ; ha a megyei zsinatra a püspök kerületenkint 
hívhat meg plébánosokat : a kerületi képviseltetés fogalma 
nem idegen az egyházi szervezettől. 

De ezeket nem a democratiából hozom át az egyházi 
térre, hanem az egyházi életben feltalálom s oly széles 
mérvben alkalmazom, mint csak az egyházi szervezet meg-
engedi. 

Ugy sincs elmélet, ami a világon teljes alkalmazást 
nyerne, aminek az élet teljesen megfelelne. Minden elmélet-
ből, mikor alkalmaztatik, marad kevesebb vagy több, ami 
vagy soha vagy jó későn vétethetik alkalmazásba. Az er-
kölcsi törvények összege, az életszentség legtökéletesebb 

elmélete, tettleg sehol som fordul elő emberi életünkben, 
emberi gyarlóságunk sokban, sokban hátramarad attól ; hol 
van azon államférfiú, aki saját államtani elméletét az életbe 
egészen átvitte volna ? Ars longa, vita brevis, az emberi 
gyarlóság, a tárgyak természete határt szab legmagasabb 
eszméinknek is az alkalmazásban. 

Ez t kívánnám én azon t. képviselő társaimnak emlé-
kezetükbe hozni, ha tekintélylyel bírnék e nagytiszteletü 
körben, az emberi gyarlóságok és azon tárgyak természetét, 
melyokre elméleteiknek e téren alkalmaztatni kellene. 

De ha nem is birok tekintélylyel, birok az ügyszeretet 
bizalmával, mondván, hogy a képviseleti, a többségi, a sza-
vazási, szóval a democraticus és szabadelvűeknek is nevezett 
elméletek alkalmazásukban e téren az egyházi szervezetnek 
már teljesen kifejlett tényezőivel találkoznak, amin nekünk 
nem lehet változtatni ; tehát mindazon elméleteknek rideg-
ségéből annyit kell feláldozni, amennyit azon szervezet ter-
mészete megkövetel. 

Bölcsnek tartom, aki az élet elmozdíthatlan nehézsé-
gével, legyőzhetlen akadályaival találkozva, nem tesz meg-

törési kísérletet, hanem azt és úgy veszi alkalmazásba, ami 
és amint magát az életben felajánlja. 

Tudom t. gyűlés, hogy előadásomban untatásig hosz-
szadalmas valék ; örök hálámra adják meg a bocsánatot 
ezért. Aki lelke mélyéig ismertetni akar, a hallgató türel-
mét rendesen nagy próbára teszi ki. 

Előkészítési munkában vagyunk, az utainkon lesel-
kedő akadályokat csak nyíltságunkkal vagyunk képesek 
elmozdítani : s ha azt megtettük, bátran haladhatunk egye-
nes utunkon, katholikus főeszmét zavartalanul alkalmazva 
munkánkban . 

A bizalmatlanságnak megkérlelése, a kath. eszmének 
alkalmazása vezetett engem eme felszólalásban. 

Használni akar tam az ügynek legfőkép. 
A kath. egyháznak nagy érdekei kiáltanak hozzánk, 

magyar hazánkra háramló áldások intenek, fogjunk a mun-
kához, mint hazafiak, mint katholikusok. A kath. egyház, 
mint anya, soha sem csalatkozott fiainak jóakaratában, a 
magyar haza sem fog csalatkozni mi bennünk, midőn az 
idők mostoha viszonyai között oly feladatot kell megolda-
nunk, melyben szent religiónk társadalmi küldetésének biz-
tosítást, saját lelkoinknek vallásos megnyugvást, a külföld-
nek az egyház és az állam közötti kapocs megszakadtával 
intézkedési példát, a történetben a magyar névnek dicsősé-
get, végre hazánk teljes fejedelemségéről a külföld előtt 
vallásos intézvényü bizonyítékot adhatunk, biztosíthatunk. 

Én a választási szabályok javasla tának átalános elfo-
gadására s a részletes vitának megkezdésére szavazok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , okt. 17. Az ágostai hitvallásuak conventje 

óvást tesz a római zsinat ellen. Mondtuk, hogy ez óvás nem 
lepett meg. Benne találjuk ezen óvástételben mindazon 
stereotyp vádakat, melyeket már annyiszor meg annyiszor 
hallottunk. A sötét középkor természetesen ki nem marad-
hatott e hivatalos okmányból. Tudtunkra adja a generalis 



—* i s 2 6 1 

convent, hogy Isten igéjével s kijelentett akaratával ellen-
kező tévelygésekben vagyunk s így a t. convent magának 
arrogálja azon csalhatatlanságot, melyet a kath. egyházban 
megró; még csak az volt hátra, hogy a pesti convent azon 
anathemát, melyet több tagja az egyház ellen zsebében meg 
tollában folyton hord, ünnepélyesen mondja ki ránk szegény 
tévelygő katholikusokra. Elmondja továbbá a convent, hogy 
a római egyház magát önhittségében egyedül üdvözítőnek» 
csalhatatlannak tar t ja , minden haladó fejlődést lehetetlenít, a 
vallás, hit s az egyház legfontosabb ügyeiben a világiakat 
kirekeszti ; tiltakozik a felhivás alaptalan és sértő tartalma 
ellen, e felhívást sem megbízhatónak, sem komolynak nem 
tekinti, visszautasítja a római pápának rágalmazó és sértő 
kitételeit és mindezt azért teszi, nehogy hallgatása által 
félreértésekre szolgáltasson ürügyet külföldön vagy honi 
saját hivei között. Bizony tessék elhinni, ezen óvás meg-
tétele előtt sem tartot ta önöket senki katholikusoknak ; 
mert hogy az egyháznak ellenségei, ezt k imutat ják önök 
minden alkalommal, Írásban úgy, mint élőszóval, a tanács-
termekben ép úgy, mint a társadalmi életben. 

Egyébiránt mindenkinek higgadt Ítéletére bizzuk meg-
ítélni, melyik okmány, a meghívó vagy visszautasító, van-e 
szívélyesebben, ildomosabban, több jóakarattal szerkesztve! 

De külömben önök mégis következetlenek, hogy nem 
mennek a római zsinatra. Mert lám, önök nem tar t ják ma-
gukat egyedül üdvözítő egyháznak, tehát hallgatag meg-
engedik, hogy a római egyház is lehet üdvözítő ; ha igen, 
akkor attól is lehetne valamit, az üdvösségre hasznosat, ta-
nulni annál inkább, minthogy önök a hit dolgában a haladó 
fejlődést követik s hitüket lassankint annyira kifejlesztik, 
hogy Luther Márton alig ismerne többé önök tanaiban 
sajátjaira ; a fejlődést pedig s a szabad vizsgálatot, mely 
önöknél szintén alapos, sarkalatos tan, semmi sem mozdítja 
elő annyira, mint a contraria j ux ta se posita magis elu-
cescunt elvnek alkalmazása ; ha pedig önök a római egy-
házat Bierbrunner úrral ellenségüknek ta r t ják is, mégis 
lehetne tőle valamit tanulni, mert et ab inimicis salus. Az 
önök által vallott elvek tehát azt javasolták volna, hogy 
menjenek Rómába. 

Ami a Rácz úr által a protestáns egyházi s iskolai 
lapokban hosszasan tárgyalt magyar átokmintát illeti, arra 
nézve, a dolog érdekébe most bele nem bocsátkozva, csak 
annyit mondunk, hogy reánk mindig fájdalmas benyomást 
tesz, ha valaki embertársávali szóváltásban annak apját 
szidja, igaz vagy költött hibáit sorolja elő s hogy ezt te-
hesse, minden szeget-zugot felkutat, kikeres, mindent na-
gyít, ferdít. Oly kedélyállapotra mutat ez az illetőnél, me-
lyet most az egyszer meg nem nevezünk. Avagy azt gon-
dolja R. úr, hogy a poros acták közt mi nem tudunk oly 
dolgokat feltalálni, melyek a protestantismust jobban fogják 
compromittálni, mint az átokminta a katholicismust, ha ez 
csakugyan attól származnék is ? Szívleljék meg, kérjük, 
ott azon a másik oldalon Cicerónak mondatát : Qui sibi hoc 
sumit, ut corrigat mores aliorum et peccata reprehendat, 
quis huic ignoscat, si qua in re ipse ab religione officii 
declinarit ? 

P E S T , okt. 18. Szalézi szent Ferencz Philotheája 
I . részének 18-ik fejezetében két táborról szól, mely egymás 
ellen harczol. „Képzeld magadat, ezek szavai, jó angyalod-
dal egy nagy mezőn ; balfeleden látod a sötétség fejedelmét 
magas trónuson, környezve ördögöktől ; ezen alvilági cso-
port körül a bűnösök megszámlálhatlan sokaságát fedezhe-
ted fel, kik a világ szelleme által elcsábíttattak. Jobbfeladen 
látod a megfeszített Jézus Krisztust" stb. E szavak olva-
sásánál akaratlanul is a deczember 8-án megnyílandó két 
zsinat jutott eszünkbe. Mindkettő Olaszországban fog tar-
tatni. Az egyikén a világ szelleme fog uralkodni, a másikán 
Jézus Krisztus, mert ő mondá : „Ubi enim sunt duo vei très 
congregati i n n o m i n e m e o , ibi sum in medio eorum." 
Matth. 18,20. Mindkettő decz. 8-án fog kezdődni; az egyik 
annak védelme alatt, kiről mondatik : Gaude Maria virgo, 
cunctas haereses sola intcremisti in universo mundo ; a 
másik a gonosz lélek védelme alatt. Aki erről kételkedik, 
az olvassa el az „il Ebreo di Verona" czimü müvet. Az egyik 
Rómában sz. Péter bazilikájában, melynek kúpjából e sza-
vak aranybetüi néznek alá az összegyűlt a tyákra : Tu es 
Petrus et super banc Petrám aedificabo ecclesiam meam ; a 
másik Nápolyban, a vésztrejtő, füstölgő s működésében 
mindent szétromboló Vezúv alatt nyilik meg. 

A római zsinatra IX. Pius, a szentéletü, kegyes, jó-
ságában túláradó főpap „Aeterni Patr is unigenitus Filius", 
„Arcano Divinae Providentiae consilio", „Jam vos omnes 
noveritis" apostoli leveleivel szeretetteljesen hivja össze az 
egész világ tudós, bőtapasztalatu, jámbor püspökeit, a hivek 
atyjait ; a nápolyira Foggia követe, Ricciardi József gróf, a 
turini „Gazetta del popolo" szerint különcz, excentricus 
ember, kiről azt mondják, hogy egykor a turini Carignan-
palotában így kiáltott fel : „Ha fiatalabb volnék, második 
bresciai Arnold kivánnék lenni és magamat a pápaság elleni 
kereszteshad élére állítanám" , bombasztikus , rágalmazó, 
ámító irattal csődíti össze Olaszországnak s az egész világ-
nak szabadgondolkodóit, Garibaldiait s Míizziniait, vérrel, 
testvérvér kiontásával beszennyezett forradalmárait, nép-
boldogítóit (?). — Rómában a béke fejedelmének elnöklete 
alatt az egész világnak jámbor, szelidlelkü, ongesztelékeny, 
buzgó, önfeláldozó, tudós főpapjai fognak tanácskozni ; Ná-
polyban Ricciardi vagy inkább a gonosz szellem elnöklete 
alatt azok fognak titkos terveket kovácsolni, kiket szenve-
dély, düh, boszú, harag, dacz, gyűlölet, önérdek hoz össze. 
Erőszakot követnénk el magunkon, ha nem irnók ide, mit 
szalézi szent Ferencz ama másik táborról ir : „Vizsgáljátok 
figyelemmel azon szerencsétleneket, kik ezen utálatraméltó 
király udvaronczai ; tekintsétek ezeket, kiket a harag, gyű-
lölség s boszú szelleme tüzel ; amazokat, kiket a lustaság 
szelleme elpuhított s csak botrányos haszontalanságokkal 
foglalkoznak ; ezeket, kik a mértékletlenségnek hódolva 
őrültekké s állatokká al jasodtak; amazokat, kiket a ke-
vélység kiállhatlanokká, erőszakoskodókká te t t ; ezeket, 
kiket az irigység szelleme folyton kínoz s k ínjukban már 
majdnem kiasztak ; — nincs semmi rendközöttük, — tekint-
sétek őket, mily nyughatatlanok. Hol ? Talán Nápolyban ? ! 

Nálunk legújabban a „Hon" lett Ricciardi organuma 
s felhívja a magyarországi szabadelvűeket, hogy ha máskép 
nem lehet, legalább szívben, csatlakozzanak a Nápolyban 



összegyűlendő szabadelvűek zsinatához. Az pedig, mint 
mondja : „ki a római pápa csalhatatlanságával, lelki zsar-
nokságával szemben, az ú jkor szabadságát, humanitását 
pár to l ja" a következő sorokat í r ja a lá : „Én, alulirott, a 
szabadelvűek nápolyi zsinatának Ricciardi olasz parlamenti 
t ag által közölt programmját , czélját, helyeslem, pártolom 
és körömben minden erőmből annak valósítására mű-
ködöm." 

A szabadelvűek szabadságát, humanitását , már elég 
a lkalmunk volt megismerni Olaszhonban s másut t . Nem a 
szabadság, nem a humanitás nevében jöttök ti össze Ná-
polyban, hanem az ököljog, a türelmetlenség, zsarnokság, 
értelmi és lelkiismereti szolgaság nevében. Össze jöttök, hogy 
végső erőtöket megfeszítsétek ; összejöttök, hogy, ha lehet, 
egy második Mentananál vérpadra vigyétek Olaszhon ifjú-
ságát ; összejöttök, hogy a jogot lábbal t iporjátok ; össze-
jöt tök, hogy — tőröket osztogassatok. Ismerünk mi ti teket ! 

De nem fog ár tani az u j liumanismus és szabadság 
országából néhány példát felhoznunk. Midőn a „Général 
Abatucci" f ranczia hajó nem messze az olasz partoktól 
hajótörést szenvedett s utasainak majdnem felét elveszíté, a 
másik fele Livornoba vitetett. S mikép bántatok ezen sza-
rencsétlenekkel ? A szabad olaszok, a ti humanistái tok, 
megtudván, hogy e hajótörést szenvedők a római légió és 
zuav-ezred ujonczai, minden emberi érzületet félretettek s 
rosszabbul bán tak velük, mint a tenger, mely őket a par t ra 
kidobta. — A serristori ka tonai lak tanya gyujtogatói szá-
mára nemrég aláirási iveket köröztettetek,míg másutt a gyuj-
togatók számára egészen más jutalom tar ta t ik fen az igaz-
ság s valódi humanitás nevében. — A clerust vagyonától 
megfosztottátok s az ígért pensiót nekik ki nem fizetitek 
úgy, hogy a szó teljes értelmében éhen halnak. Nem r i tkaság 
világi és szerzetes papokat látni, k ik táplálékhiány okozt a 
gyengeségből összerogynak, különösen Észak-Olaszország-
ban. Nemrég történt Florenczben az utczán, hogy egy sze-
gény pap összerogyott s midőn senki sem jöt t segítségére, 
egy zsidó, megbotránkozva ily embertelenségen, hozzá kö-
zeledik s egy ezüst pénzt nyom kezébe s kalapját kezében 
ta r tva koldul a bámész csoporttól a pap számára. Az Olaszhon-
banmegjelenőlapok alegborzasztóbbvétségekrőltesznek em-
lítést, melyek e szerencsétlen országban a vagyon és élet el-
len követtetnek el ; nem szólván az ott uralkodó erkölcste-
lenségről, mert ezt nem is tekinti tek már vétségnek. Kell-
e még több ? Elegendő lesz ez is a r ra , hogy meggyőződjünk 
a „Hon" szavainak absurditásáról : „Nápolyban az ú j kor 
jelenik meg gyakorla t i felszabadító i rányával és e m b e r -
s z e r e t e t é v e l ! " Külömben k é r j ü k a „Hont" , közölje 
aláíróit, hogy megismerkedhessünk velük. Avispa. 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . A szakadár görögök, mint 
tudva van, nem a k a r j á k a szentszéknek a legközelebbi 
egyetemes zsinatra való meghívását elfogadni, sőt találkoz-
t ak olyanok is, k ik az illető meghivó levélnek kézbesítőit 
bán ta lmakkal illetni nem átalot ták. A görögöknek a zsinat-
tól való ezen idegenkedését nem nehéz megmagyarázni , ha 
meggondoljuk, mennyire s minő mértékben kellene kedvelt 
vagy hogy a dolgot maga nevén nevezzük, rosz szokásaikat 
megváltoztatniok azaz a _századokon át becsúszott vissza-

éléseket megszüntetniök, ha a római anyaszentegyházhoz 
alkalmazkodni aka rnának . 

A „Museo delle Missioni cattolichi" czimü folyóirat 
multhavi egyik számában egy tudósítást hozott, melyben 
egy jézustársasági hi tküldér egyes megtért szakadárok elbe-
széléseinek alapján több érdekes vonást közöl a görögök u. 
n. hitéletéből, mely tudósítás fentebb elmondott nézetünket 
teljesen igazolja. Ezen tudósítás lényegében a következő : 

A görög papok közt három osztály külömböztethető 
m e g ; az elsőbe tar toznak az u. n. praestosok, k ik átalában 
az egyházi cselekedeteket végzik. Ezek felette d rágán 
fizettetik maguka t valamint a keresztelések-, úgy az eske-
tések- és temetésekért is s ezen kivül az úgy nevezett házi 
áldásokban is igen dús jövedelmi for rás t birnak, mely abban 
áll, hogy házról házra j á rva a hivek lakásai t , bútorait, 
földjeit stb. megáldják ; ily a lka lmakkor nem r i tkán törté-
nik, hogy ugyanazon helyen egyszerre t izenkét és több pap 
is találkozik, hogy az illető házat megáldják ; minek meg-
történte után mindenik oda t a r t j a marká t , hogy a megál-
dot tnak pénzbeli viszonyaihoz képest egy vagy két f rankot 
kapjon. Vasár- és ünnepnapokon a praestos a templom aj ta-
jához ül, hol minden belépő hivő 20 vagy 30 centesimot 
köteles fizetni ; hasonló bért fizetnek az asszonyok is az ülő-
helyekért . Áldozáskor a praestos minden hivőt egyenkint 
különösen megállít, amiért 15—25 centesimot követel ; 
azután pedig, mielőtt megáldoztatná őket, még egyszer oda 
nyú j t j a kezét, várva , hogy 60 centesimot tegyen bele, ez a 
conditio sine qua non ; s történt már , hogy valamely pap, 
megáldoztatván egy szegény asszonyt s azután a 3 piastert 
követelvén töle, midőn ez nem volt képes annyit fizetni, a 
fejkötőt lerántotta a szegény nő fejéről. Mise után a pap 
„Longinus lándzsájával" azon házaka t j á r j a körül, melyek-
ben betegek vannak s ezeket megérintvén a lándzsával, 80 
centesimot kap. 

A második osztályt az u. n. pneumatikosok képezik, 
a gyóntatok, k iknek egyedüli foglalkozásuk abban áll, hogy 
a bűnösöket jó pénzért feloldozzák. Ezek nem a templom-
ban, hanem otthon, szobáikban gyónta tnak . E g y közönséges 
bűnös 3 piastert vagy 60 centesimot fizet; az á r n a k magas-
sága növekedvén a bűnöknek súlya szerint. Néha megtör-
ténik, hogy a gyóntató atya és a gyónó az ár felett össze-
vesznek ; emez szabadkozik annyi t fizetni, amaz dühösen 
j á r fel s alá a szobában, mindket ten kölcsönösen összeszidják 
egymást, míg végre a kedélyek lecsillapulván, alkudozni 
kezdenek és megegyeznek. H a valami nagy bűnös jő elő, 
akkor a gyóntatónak jó dolga v a n ; 70—80 f r ankon alul a 
bűnös nem szabadul. Ehhezképest a lopott jószággal is igen 
egyszerű az eljárás : „400 f rankot loptam szomszédomtól," 
mondja a gyónó ; „jól van," mondja a pópa, „hozz nekem 
200 f rankot és az Isten megbocsátand neked." A meglopott 
szomszéd pedig nem kap vissza semmit. 

A harmadik osztály az efemerios nevü pópákból áll, 
k ik a misézéssel foglalkoznak és ebből élnek. A patr iarcha 
vagy catholicos, egyszersmind nemzetének feje is, a zsinat-
n a k és legfőbb törvényszéknek elnöke s minden vallási és 
polgári ügyeknek elintézője. A zsinat a 12 érsekből áll, k ik 
együttesen a nemzetnek nagytanácsá t képezik. A ka tona i 
helytartók II . Mohamednek egyik rendelete szerint kötele-



sek a legfőbb törvényszéknek az összes keleti görögöket és 
a püspökök saját mogyebelieiket illető határozatait és ren-
deleteit foganatosítani. A patriarcbának jövedelmét egy a 
hívekre és az alpapokra kivetett fejadó képezi; ezenkívül 
még a püspökségeknek és az igazságnak áruba bocsátásá-
ból is tetemes összegeket szerez s ekként 150— 200000 f rkra 
jő fel. A papi rend is árultatik, minden tekintet nélkül a 
felszentelendőnek képzettségéra vagy erkölcseire; a közön-
séges papirend 1500—2000 frankba, a püspökség 7—8000 
frankba kerül. 

A felhozottak bebizonyítására szolgáljon a következő 
érdekes tény, melynek hőse maga sem csinál titkot belőle. 
Egy bolgárszármazású haramia számos éveken át egész 
Kisázsiát rémületben tartá. Pusztítás, rablás, orgyilkosság 
voltak az eszközök, melyekkel ezen hosszú idő alatt igen 
tetemes vagyont szerzett. Ezek után nyugalomban akarván 
élvezni felhalmozott kincseit és a rendőrség elől félrevonulni 
kivánván, pénzét biztos helyen elrejté és valamely athos-
hegyi görög zárdába lépett. Pappá, sőt nemsokára zárdájá-
nak főnökévé lőn pénzének segítségével. Egy évvel későbben 
megürülvén valamely ciliciai püspökség, az u j apát Kon-
stantinápolyba utazik s a patriarcbának bemutatván magát, 
az üresedésben lévő püspöki széket kéri, de azon bölcs 
kijelentéssel, hogy igen szegény ember lévén, nem képes 
sokat fizetni. A patriarcha 12000 frankot követel; a barát 
lamentál, sokáig vitatkoznak, mig végre 9000 frankban 
megállapodnak. Ezen jó püspök még most is él s midőn 
egyszer, püspökké szenteltetése után 15 esztendővel, bizo-
nyos felek a volt rablót majdnem elárulták, akkor okosan 
osztogatott aranyainak csakhamar sikerült a török bíráknak 
hivatalos buzgalmát lelohasztani, annál is inkább, minthogy 
a török birodalomban átalánosan elfogadott elv senkit sem 
idézni törvényszék elé, kinek elég pénze van az illető bírá-
kat megvesztegethetni. 

A görögöknek egyéb szokásairól nem is akarok írni, 
nehogy tollamat bemocskoljam ; elég legyen csak néhány 
vonást felhoznom. Nem ritkaság, hogy egy férjnek külön-
böző helyeken két vagy három felesége van ; az elválás 
egyszerű pénzkérdés, az „egyszerű" szót nem a pénzre, 
hanem a kérdésre értvén, mert pénz néha igen sok kell. A 
patriarchák gyakran igen drágán árulják az ebbeli dispen-
siokat ; ezáltal igen bölcsen saját pénztáruk növekedéséről 
s egyszersmind az elválások kevesbedéséről is akarván gon-
doskodni. Szegény embernek az elválás legalább 120 frank-
ba kerül, gazdagnak pedig 8—10,000-be; megtörténik az-
tán gyakran, hogy sok ember előnyösbnek tar t ja pénzét 
megtartani és feleségét csakúgy elbocsátani, ki aztán megint 
ha tetszik neki s ha ő tetszik valakinek, férjhez mehet anél-
kül, hogy valaki az egész dologgal törődnék. — Minél 
lazábbak azonban erkölcsei, annál szigorúabbak böjtjei a 
a görögöknek ; főbőjt van négy : az úrjöveti, az úr születé-
sének böjtje, mely 10—30napos az esztendők külömbsége 
szerint ; a húsvéti és a boldogságos Szűz mennybemenetelét 
megelőző böjt augusztushó 1—15-ig, mely a legszigoruabb, 
nem lévén akkor megengedve sem hal, sem olajos étel ; egyes 
böjti napok vannak még gyertyaszentelőkor, keresztelő sz. 
János napján és kereszt felmagasztaltatásakor. 

Ime, még egynehány feltűnő szokása a keleti egyház-

nak. Ha valamely asszony gyermeket szült, akkor a pópák 
összeseregeinek és imádkoznak felette, miért 3—6 frankot 
kapnak. Ha a gyermek betegeskedik, újonnan imádkoznak 
felette s újonnan kapnak 3—6 frankot ; egyátalában szü-
letés és keresztelés közt hatszor vagy hétszer szokás a gyer-
meket meglátogatni. Ezenkívül még a serdült betegeket is 
minél gyakrabban meglátogatják, miért igen dúsan szoktak 
fizettetni. Ha a betegség aggasztó alakot ölt, akkor néha 7 
pap jön össze egyszerre és a beteg felett az egész ú j szövet-
séget elmondják, mit „nagy áldás"-nak hínak, ára 40—50 
frank. 

A negyvennapi böjtnek harmadik vasárnapján a pópa 
kis virágcsokrokat osztogat hivei közt, minek következ-
ménye ujolagos piaszteresö ; hasonló következményű virág-
osztogatás keresztfelmagasztaláskor is történik ; mely al-
kalmakkor az osztogató kéz mindannyiszor mereven ki-
nyúj tva marad mindaddig, míg a megajándékozott hivő 
pópájának szivességét egy ötfrankossal nem viszonozza ; 
mert mindezen „egyházi" ténykedéseknek egyszerű ritusa 
ez : do ut des. 

IRODALOM. 
J u r i s e c c l e s i a s t i c i p u b l i c i i n s t i t u t i o n e s . 

Auctore Camillo T a r q u i n i a Societate Jesu. Romae, 
typis Civilitatis Catholicae. 

(Vége.) 

Tarquini atya Institutioinak második könyve azon 
személyekre vonatkozik, melyekben az egyházi joghatóság 
— jurisdictio ecclesiastica — hatalma székel. 

Az első fejezetben szerző az egyház alkotmányát, szer-
vezetét, tárgyalja. A következőben felhozza s megczáfolja 
azon systemákat, rendszereket, melyek az egyház szerve-
zetének felforgatására feltaláltattak, aminők páduai Mar-
siliusnak, a protestánsoknak, Richer Edmundnak rendszere, 
a febronianismus, gallicanismus. Ezen hamis rendszereknek 
alapos kifejtése és megczáfolása főleg napjainkban igen 
alkalomszerű ; mert a korunkbeli liberálisok nemcsak hogy 
őzen elavult rendszereket ú j ra felmelegíteni iparkodnak, 
hanem ezen systemák mindegyikéből kikeresve a legroszabb, 
az egyházra nézve legsérelmesebb pontokat, az eszméknek 
azon bábelzavarát idézték elő, melynek következtében az 
egyház a modern államokban a szabadelvüség nevében el-
nyomatik, jogaitól kifosztogattatik. 

Mi nem bocsátkozunk ezen különféle systemák tagla-
lásába, megczáfolásába, hanem olvasóinkat Tarquini a tya 
könyvére utal juk, melyben ő e munkát röviden, de alaposan 
végzi, minden tévtant e tekintetben megczáfol s teljes fénybe 
helyezi az egyháznak e tételét : hogy szent Péternek, a római 
pápának az egyház feletti hatalma Jézus Krisztustól szár-
mazik, hogy e hatalom teljes, tökéletes s azt sem korlá-
tozni, sem megnyirbálni semmiféle emberi hatalomnak sincs 
jogában. 

Az utolsó fejezetben szerző az egyházjog forrásait so-
rolja elő, moly tractatus mintegy átmenetet képez az egyházi 
közjogból a magánjogba. 

Tarquini atya Institutioinak, melyeket inkább lehetne 
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programmnak, mint az egyházjog teljes tárgyalásának ne-
vezni, kiváló főtulajdonságai: a tanban i biztosság, az esz-
méknek szoros lánczolata s a nyelvezetnek tömör rövidsége. 
Tudnánk mi némely hiányra rámutatni, ha nem tudnók, 
hogy mit szerző e művében kihagyott, csak azért tette, hogy 
nem sokára következendő magánjogában annál szebben ki-
fejthesse. A tudós szerzetes e müvét nagy haszonnal fogják 
olvasni s felette elmélkedni azon egyháziak és világiak, kik 
szent egyházuknak jogait ismerni akar ják s azoknak védel-
mére kelni készek. Fellelhetők e munkában a nagy napi 
kérdésekre adandó biztos, találó feleletek, melyeknek 
terjesztése már csak azért is szükséges, hogy az elmék 
felvilágosíttassanak s a katholikusok egyházuk szent jogai 
körül a szükséges egyértelműséget megtartsák. 

VEGYESEK. 
— ( A d a k o z á s . ) R a n o l d e r János veszprémi püs-

pök ő nmlga a közelebbi múltban több rendbeli tüzkárval-
lottakat, névszerint Szapáron 150 ft, Kislődön 50 ft, Ugodon 
100 ft, Szabardon 50 ft, Szántón (Abauj) 60 ft, Városlődön 
100 ft , Felsőörsön 50 ft, Nyirádon 60 ft, Tüskevárott 100 
ft, Jármelléken 150 ft, Gyulakeszibon 150 ft, Veszprémben 
425 f t . adományban részesített. (M. A.) 

— Megjelent F r a n k i Vilmos Pázmány Péterének 
második kötete. Ha terünk engedendi, szivesen közlünk 
ezen monumentális műből valamit ismertetésül s megíz-
lelésül. 

— Beküldetett : „Die Hauptfrage der Zeit oder : Soll 
denn auch in Ungarn der nichtkonfessionelle Staat einge-
führ t werden? Pest. Erste ung. Vereinsbuchdruckerei." 
Ara 50 kr. A tiszta jövedelem egy szegény templomra van 
szánva. — A mű elkésett, de azért igen sok szépet és hasz-
nosat tanulhat belőle az ember arra nézve, váljon elváljék-e 
az állam az egyháztól ? 

— I r á n y i Dániel országgyűlési képviselő egy tör-
vényjavaslatot nyújtott be a képviselőháznak a vallássza-
badságról, melyet az osztályok ily alakban elfogadhatlan-
nak, mert kivihetlennek jelentettek ki. Irányi úr törvény-
javaslatának 1. §-a azt akar ja , hogy minden vallás szabad 
legyen ; a „Lloyd" erre azt kérdezi, váljon a mormonok 
vallása is, mely a nők közösségét tanítja ? A 3. § szerint a 
gyermekek mely vallásbani neveltetésének meghatározása 
a szülőkre bizatik. — Ez az adott körülmények szerint min-
denesetre czélszerübb szabály, mint az, mely a szülők meg-
egyezését kizárva, törvényileg meghatározza, hogy a fiúk 
az apa, a leányok az anya vallását kötelesek követni min-
denkor. — Az 5. § azt kivánja, hogy minden egyházi s vi-
lági előljáró választassék, már tudniillik a vallásfelekeze-
teknél. — Irányi úr ekkor alkalmasint pécsi megválaszta-
tására gondolt. Mily szép lenne ily választások alkalmával 
Irányi úrnak és pár t ja egynémelyikének kortesvezér sze-
repét játszani egy püspök vagy kanonok magválasztásánál ! 
Nem rosz izlés ! — A 6. § szerint az anyakönyvek vezetését 
a papságtól el kell venni s a hatóságokra, falusi birákra, 
szolgabirákra bízni. — Irányi úr azon nézetben látszik 
lenni, hogy a falusi birák sokkal ügyesebben, lelkiismere-
tesebben fogják ezen könyveket vezetni, mint a papság. O 
beata simplicitas ! — A 8. § kimondatni kéri a polgári 

házasságot. — Természetesen a házasfelek nagyobb boldo-
gítására s a gyermeknevelés üdvös előmozdítására ! ! Hát 
az egyház által szentség vételével összeadottak nem polgá-
rilag házasok egyszersmind ? A 9. § az egyházi bíróságokat 
szünteti meg. — Tehát a katholika, de más egyháznak is 
ne legyen joga saját joghatósága alá tartozó dolgok felett 
biráskodni ? Ez a szabad egyház Irányi úr szabad államá-
ban ? A 11. § a püspököket zárja ki a felsőházból. Nem 
aka r j a ezek helyére Irányi úr a nazarénus meg mormon 
főpapokat (?) bevinni ? ! — Kitűnik mindebből, bogy I. úr 
nem hijába volt emigráns. Most ő bejött hazájába s innen 
szeretné emigráltatni nemcsak a katholika, de egyátalán 
minden vallást. Még csak azt szeretnők tudni, váljon az ő 
vallási törvényjavaslatában pécsi választóinak nézetei nyer-
tek-e kifejezést ? 

— Signum temporis. Berlinből tudósí tanak, hogy 
Poroszország Preussen tartományában a bűntények annyira 
szaporodnak, miszerint a fog- s fegyházak már nem képesek 
az elitélt bűnösöket befogadni, külön helyiségeket kellett 
bérelni vagy az elzáratási büntetést mással pótolni. — 
IIa nincs a szivben élő hit, nem lehet erkölcs ép úgy, mint 
a száraz fa nem terem gyümölcsöt. — Mikor fogják már ezt 
belátni az államokat kormányzó férfiak s felhasználva ha-
talmukat megtiltani a hitnek kigúnyoltatását, pelengérre 
állíttatását, mely a közerkölcsiséget s ezzel az államokat is 
aláássa, a színpadokon, a lapokban és másutt? ! 

— Másik signum temporis. A lapok széltében kürtö-
lik, hogy bizonyos magas diplomata párbaj t vitt oly dolog 
miatt, melyet becsületes emberről azelőtt csak feltenni is 
alig merte volna valaki, annál kevésbbé lapok utján terjesz-
teni. Napjainkban ily bűntények a legnagyobb cynismussal 
beszéltetnek el s felettük, úgy látszik, már senki sem ütkö-
zik meg. Másik előkelő úr életének vet véget — börzejáték 
következtében. —Valóban sokra vitte már a világ s még hova 
ju tunk, ha az evangelium tanainak uralma vissza nem ál-
líttatik. 

— Az Ansbachban tartott protestáns generalis syno-
duson szóba jött az egyetemes zsinatrai meghivás. Az el-
nöklő előre kijelentette, miszerint az irányt, melyben e meg-
hívásra felelni kel l , a szentírásban találja bölcs Sala-
mon mondatai közt : Ne felelj a bolondnak az ő bolond-
sága szerint, nehogy hozzája légy hasonló. Prov. 26, 4. 
A meghívás tehát félretétetett azon indokolással, hogy egy 
evangelikus pasztornak nem szabad olyanokkal tartani, 
k ik komédiát játszanak. — Nemde ildomos, generalis zsinat-
hoz méltó kifejezések ? Kár volt tovább nem olvasni azon 
fejezetet ; ott van a 12-ik vers is : Láttál-e embert, k i maga 
előtt bölcsnek tetszik ? Nagyobb reménység lehet a bolond-
hoz, mint hozzá ! 

— Rómából irják, miszerint a szentatya parancsolatára 
amint a zsinatra érkező főpapok a ha tá r ra vagy a kikötőbe 
érkeznek, megérkezésük azonnal tudtára adatik a szertar-
tással foglalkozó bizottmánynak, mely is két pápai prae-
latust küld elibük a vasúthoz, kik az érkezőket fogadják, a 
szentatya nevében üdvözlik s ha igénybe aka r j ák venni, 
szállással ellátják. 

Szerkesztői üzenet. 

P. P. Szíves köszönet a küldeményért. Reményeljük, hogy gyak-
rabban fogunk találkozni márcsak a régi barátság kedveért is , melyet így 
mint bajtársak mindig szorosabbra fogunk fűzni. 

TT~ 
Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



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

küldéssel ő frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9, sz. a.) 

Pesten, oktober 27-én. § 4 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Ismét a „Sola Salvifica". — A ma-
gyai'örszági kath. egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Ismét a „Sola Salvifica6'. 
A „Religio" második félévi 19-ik s következő 

számaiban távollétem alatt közlött : „Még egyszer 
a Sola Salvifica" czimü tudományostartalmu és a 
komoly tudományt^méltányolni látszó czikkeket fi-
gyelemmel és érdekeltséggel olvastam s a bölcsek e 
mondataira gondoltam: „Nunquam nimium dicitur, 
quod nunquam satis dicitur" Seneca 72 ep.; ismét: 
„Idipsum dicere nunquam est non ineptum, nisi 
quum est necessarium." Cicero 1 de orat. 

E tudat engem sem engedett habozni, hogy is-
mét tollat fogjak azon reményben, hogy a tisztelt 
olvasó közönség megszívleli a jelzett észrevételekre 
vonatkozó szerény soraimat annyival inkább, mert 
erre a nagyérdemű volt szerkesztő jegyzetében ki-
fejezett várakozása is némileg feljogosít, talán mert 
feltévé ő is, miszerint e lap olvasói egy része csak a 
fentebbi czim alatt írt saját csekély értekezésemmel 
bibelődő észrevételeket olvasta; pedig néha még a 
jóakaratú szemlélő is, daczára szerencsésebb hely-
zetének, mely szerint könnyebb az egyes gyenge 
árnyoldalakat feltüntetni, mint a felfödötteket elta-
karni, az egyoldalúság félszeg hibájába esik az-
által, hogy a megvitatott, ámbár nem mindig legsza-
batosabban kifejezett s így minden félreérthetést 
ki nem záró, tételeket, kiszakítva illetékes helyeikből, 
elválasztja az értelem tüzetes meghatározására és 
megállapítására szükségkép szolgáló körülírás- vagy 
magyarázattól. 

„In aliis certaminibus laureas referunt, qui 
victores redeunt; ast in disputationibus divinis solis 
debetur corona, qui rei magnitudine se victos ingenue 
fatentur." S. August, in diet, apóst. Cum subject, 
fuer. E szavakat nem tévesztettem szem elől, midőn 
tanulmányomat irtam a „Sola Salvifica" majd ki-

meríthetlen tárgyról s hiszem, ezen szellem vonul át 
rajta ; azért nem is mondhattam el mindent s amit 
elmondtam is, nagyrészt azért mondtam, hogy az 
olvasó gondolkozásra ébresztessék ; tehát csak örül-
nöm lehet, hogy volt, aki körültekintve nem épen 
tövistelen „tarlózátomon^',^így megolvasta azt, hogy 
némely nem' minden kétségenkivilii, mert nem is 
dogmatikái, állításaim ellen kifogást tett; hiszen az 
igazság honában, ha szép győzni, nem szégyen győ-
zetni. Quae vera esse perspexeris, tene et ecelesiae 
catholicae tribue; quae falsa, respue et mihi, qui 
homo sum, ignosce. S. Aug. de vera Rel. c. 20. Ezt 
magamról is megvallani soha sem szégyeneltem. 
Herder azt mondja : ritkán jó minden valamely 
könyvben, legalább ritkán jó mindegyikre nézve; 
majdnem ugyanezt fejezi ki a lánglelkü keresztény 
bölcs, midőn így ír : „Vos, qui me multum diligitis, 
si talem me asseretis, ut nunquam in seriptis meis 
errasse dicatis, frustra laboratis, non bonam causam 
suscepistis, facile in ea, meipso judice, superamini; 
quoniam non mihi placet, cum a charissimis meis 
talis esse existimor, qualis non sum porfecto." S. 
Aug. in op. ad Marcel. 

Előadásainkban, iratunkban czélunk mindig az 
igazat jól megállapított világos, ellentmondhatlan 
elvekből, csalfa fogások nélkül, hozni le ; de az ember 
tévedhet; legbizonyosabb elveinek szentsége sem 
menti meg sokszor, hanem is a tévelytől, legalább a 
félreértéstől. „Nullus hominum ita locutus est, ut ab 
omnibus intelligeretur." S. Aug. 1. 1 de Trin. c. 2, 
n. 5. Csak aztán a jóakaratú észlelő is a magahibáz-
hatlanságát szerény kétség alá vonja. Legyen szabad 
itt öntudatunk érzetében érinteni, hogy tanulmá-
nyunkban nem merész kapkodások adták kezünkbe 
a tollat, nem ide s tova száguldó lélek vezette azt; 
azért elmondhatjuk szent Ágostonnal : „Non piacet 
sententiaTullii eloquii,qui nullum unquam verbum, 
inquit, quod retractare vellet, emisi. Illius quippe 
scripta summa sunt auctoritate dignissima, qui nul-
lum verbum, non quidem quod revocare vellet, sed 
quod revocare deberet, emisit. Non mihi igitur Tul-
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liana illa blanditur, sed angit me plane ilia Horatia-
na : nescit vox mis3a reverti." Ep, ad Marc. 

Eenemlített czikksorozatbani észrevételek, ba 
jól fogtam fel, különösen három állításomra irá-
nyozvák; t. i., a „Sola Salvifica" tárgyilagos értel-
mére, a benfoglalt hitre és az ember akaratjára, mint 
az üdv és kárhozat tényezőjére ; a többi is e három 
körül forog. 

Mindenelőtt megjegyezzük, miszerint a kath. 
hittudományban, nevezeténél fogva is, Isten igéje és 
tudománya foglaltatik ; ez utóbbi az ember dolga, 
képezhető a változó emberi képzettség- és művelt-
séggel; a másik Isten dolga, változhatlan, mint maga 
Isten ; ezt nem szabad felejteni a hittudósnak, akinek 
szabad s kell is a valódi kereszténység örök igaz 
tanainak drága kövei közé saját gondolatai arany-
szálait fűzni. Daczára a hittudósok elágazó szabad vé-
leményeinek, mégis tudjuk, mit tanít az egyház és mi 
csak azt mondjuk, amit tanultunk ; „haec dicimus, 
quae didicimus." S. Hipp. contr. Noct. n. 1. Igen, 
tanulmányunkban is vezérfonalunk volt e tekintély, 
a szellemi világ e legfőbb alaptényezője; különösen 
nem mellőztük a sokak által igazán jogtalanul le-
nézett scholasticát sem, mely a hány csillagot tün-
tetett fel a tudományos világban, annyi példányát 
ragyogtatá az égnek. „Bene scripsisti Thoma de me", 
biztosítá egy mennyei hang az imádkozó lángelmét, 
melynek termékei, a „Summa theologica", a tridenti 
zsinat asztalán a szent könyvek mellett diszelegtek. 

En tígy tudom, hogy a külömböztetések : Krisz-
tus érdemeinek rendes és rendkivüli alkalmazása ; 
nyilt és benfoglalt hit ; az egyház külső és belső 
láthatlan tagjai; víz-, vágy- és vérkeresztség; alaki 
és anyagi tévely, eretnekség; avégből gondoltattak 
ki, hogy egyrészt a szentirás keményebb kifejezéseit 
enyhítve, az Istenről való fogalmak látszó össze-
ütközésbe se jöjjenek, másrészt az önhibájuk nélkül, 
bár hitetlen és kereszteletlen, de jóakaratú és igye-
kezetü emberek üdve lehetlenné ne tétessék; mert a 
mi üdvözítő Istenünk akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. 1 Tim. 
2,4. „Mindenekért meghalt Krisztus" 2 Cor. 5,15. 
És pedig a k ü l ö m b ö z t e t é s e k et n e m c s a k 
m i n t e n g e d m é n y e k e t t e k i n t e m , m e l y e -
k e t az u j k a t h . t h e o l o g i a a k o r s z e l l e m , 
n e k t e s z , mint ez a „Religio" 19. sz. 145. lapon 
állíttatik, hanem mint olyanokat, melyeket az egy-
ház, habár nem törvényesített, sajátjaivá, hitágazati 
határozatokká nem szentesített, de ellenük soha sem 
mondott, söt bánásmódjával helyeselte és helyesli is. 

Hiszen minden ujabb kézi könyvben, mely a mostani 
hittudomány színvonalán áll, szerepelnek e külön-
zetek; már pedig sz. Ágoston szerint: „Ecclesia Dei 
multa tolerat et tamen, quae sunt contra fidem, — 
nec approbat, nec tacet, nec facit" ep. 55.; és pedig, 
hogy jóváhagyja az ilyeneket, elégséges az úgy ne-
vezett „tacitus consensus", mi akkor tehető fel, ha 
az egyház valamely nyilvánosan vitatott tannak 
nem mond ellene, holott bizonyos, hogy isteni kül-
detésénél fogva ellentmondhatna, ellentmondani 
akarna, sőt kellene is, ha azt, mint nem igazat, nem 
helyeselné. „Error enim, cui in Ecclesia non resistitur, 
approbatur." Melchior C. de locis theol. 1. 5, c. 4, 
concl. 6. 

Továbbá, a szentirás maga gyakran mond vala-
mit feltétlenül, amit mégis feltétel alatt kell érte-
nünk; például, a lábmosás úgy adatik elő, mintha 
az üdvre isteni parancs alatt volna szükséges és a 
miket Krisztus azon alkalommal tett s az apostolok-
nak ajánlott, azt látszanak mutatni, hogy a szentség 
lényegére megkivánt kellék megvolt s még sem 
tartjuk annak; mert a hagyomány szerint a kegye-
lem nem köttetett minden időre a külső szerhez, 
mint a szentségeknél ; így az Úr testének és vérének 
vételéről szóló szentírási hely, úgy látszik, mintha 
minden kivétel nélkül adná elő szükségességét mind-
egyikre nézve; pedig a kisdedeknek, hogy az üdvre 
nem elkerülhetlenül, okvetlenül, szükséges, a tridenti 
zsinat világosan kimondja. Sess. XXI, c 4. E szent-
írási szólásmódot követi sokszor az egyház is. 

(Folyt, köv.) Bita. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressus Pesten. 

K r u e s z Krizosztom pannonhalmi főapát beszéde. 
Nem hiszem, hogy az önérdek vádját vonom árva 

fejemre, ha az előttem fekvő javaslat 4. §. c) pontjának 
megtartására szavazván, a szerzetes rendek érdekében 
emelek szót. 

Sokszor hallották már ezen tárgyalások folyama alatt, 
hogy a kath. anyaszentegyház szervezetét úgy kell vennünk, 
amint van. 

Én is azt mondom s hogy mathematikai kifejezéssel 
éljek, nyomatékkal mondom, hogy a kath. egyház szerve-
zete adott mennyiség, melynek tényezőit sem változtatni, 
sem elvenni nem lehet anélkül, hogy maga a mennyiség ne 
változzék ! 

E factorok, mélyen tisztelt gyülekezet ! az élet köve-
telései szerint az anyaszentegyház termő és teremtő szelleme 
által keletkeztek, az egyház testével mélyen összeforrvák s 
azért sebzés nélkül el nem távolíthatók, kár nélkül el nem 
hanyagolhatók. 



Igaz, hogy a kath. anyaszentegyház szervezete nem 
oly egyszerű, miként a modern állameszmék barátai óhaj-
tanák ; de én a modern állameszmék barátai ellenében ma-
gára a természet könyvére hivatkozom ; mint a természeti 
tudományok avatottja, sokáig s mondhatom reflexiókkal 
búvárkodtam a természeti törvények terén s kivétel nélkül 
azt tapasztalám, hogy e törvények nem oly egyszerűek, 
mint első pillanatra látszik, sőt, hogy vajmi gyakran két-
ségbeejtőleg bonyolodottak, miről azon képletek tanús-
kodnak, melyek e törvényeknek mennyiségtani kifejezést 
adnak ! 

E bonyolodásokat a mellékviszonyokbefolyása okozza 
s ki e befolyást közelebbről tanulmányozza, csak hamar 
arról győződik meg, hogy az az egyszerű törvény kárté-
kony hatásának mérséklésére van alkotva ! Minden magas-
ról lehulló vízcsepp halálos csapást adna a gyöngéd növény-
nek, ha a szabad esés törvényét akadály nélkül követhetné ; 
az akadályok azonban mérséklik a sebesedést és az esőt 
Isten áldásává változtatják ; ámde ily eredmény mellett 
kérdem, lehetne-e, szabad-e az említett befolyást akadálynak 
nevezni ? vagy nem-e inkább a kártékony egyszerűségnek 
mérséklője, kiigazítója ? 

Ki merné állítani, hogy a legegyszerűbb gép egyúttal 
a legtökéletesebb is ? 

A primitivszerkezetü gép ri tkán felel meg teljesen 
czéljának ; szerintem pedig csak azon gép mondható töké-
lyesnek, mely czéljának megfelel — s minél több czélt bir 
létesíteni, annál tökélyesb. 

A természet alkotta gépezetek szerkezete valóban bá-
mulatra ragadja a búvárt, kivált azoké, amelyek élő szer-
veretekül jelentkeznek, elkezdvén a legegyszerűbb fűszáltól 
azon csudálatra méltó alkotmányig, melyet emberi testnek 
nevezünk ! S ki merné ezt egyszerűnek nevezni vagy töké-
letességét kétségbe vonni ? Váljon nem szánakozva tekinte-
nénk-e azon ábrándozóra, ki az egyszerűség nevében az 
emberi velő ezer tekervényei ellen óvást tenne ? 

Már az én meggyőződésem szerint a kertésznek eis ő 
kötelessége abban áll, hogy a növénynek, melyet ápolni akar , 
természetét tanulmányozza ; mert csakis ezt követvén, fogja 
azt sikerral ápolni, fejleszteni s gyarapítani. 

A kath. autonomiai gyűlésnek sem lehet más józan 
czélja, mint hogy közvetlenül a kath. egyház érdekeit s igy 
magát az egyházat ápolja, védje és szaporítsa ! Világos tehát, 
hogy annak szervezetét, illetőleg természetét, szem elől nem 
tévesztheti, melyet, ha — Isten tudja mily czélokból, a mo-
dern állameszmék mintája szerint körülnyirbálni akarna, 
bizonyára úgy járna, mint ama kertész, ki Észak büszke 
fényűjét Délnek pálmája szerint idomítá ! Mire nyeséseivel 
a csúcshoz ért, azt érte el, hogy pálma helyett idomtalan 
törzs állott kertjében s ez is halálra sebzetten. 

Ha a kath. autonomia szerencsésen akar működni ; 
kell, hogy az egyház elemeit magában foglalja, az egyháznak 
rcflexje, kicsinyben képe legyen. 

A szerzetes rendek az egyházi testnek, ha nem is lé-
nyegesen szükséges, de bizonyára nagyhorderejű tevékeny 
tagjai, melyek az evangeliumi tanácsok talaján sarjadzván 
fel, attól veszik eredetüket, kitől maga az egyh áz. 

Nem is hiányoztak a szerzetesek az egyházban soha, 
habár kezdetben nem e néven neveztettek is. 

Az egyház első századaiban az BAbrenunciante8a-ekkel 
találkozunk, kik az evangeliumi tanácsokat követvén, va-
lódilag szerzetes életet éltek, azon külömbséggel, hogy ker. 
testvéreiktől nem váltak el ; de hiszen e keresztények sem 
éltek az úgy nevezett vi lágban, mely őket kilökte magából 
s halálra üldözte. Ebben az abr enunciantesek egyik kitűnő 
szerepe volt, hogy az áldozárokkal együtt keresztény test-
véreiket vigasztalják, erősítsék, bátorítsák, nemcsak szóval, 
hanem élő példával ; azért rendesen ők hullottak el az áldo-
zárok oldala mellett az elsők, készségesen oda nyújtván fe-
jüket a hóhér bárdja alá, kimutatván, hogy meg kell inkább 
halni, mint megtagadni a hitet és szent meggyőződést ! 

A világ kereszténynyé alakult — s a szerzetes élet 
még inkább fejlődött s ha ez közel 2000 év lefolyta után 
manap is él, ki tagadhatná, hogy a növény mély gyökeret 
vert az anyaföldben ? S ha e növény manap is virágoz s 
egészséges gyümölcsöt terem, ki tagadhatná, hogy ereiben 
életrevaló nedvek keringenek ? 

A növény virágai s gyümölcsei ékesen rajzolvák az el 
nem fogúit egyházi és világi történelem könyveiben s józan 
észszel senki sem tagadhat ja el azokat. 

Azt mondják, hogy a szerzetes élet intézményében az 
egyes egyén elenyészik ! Ez annyiban igaz, amennyiben a 
szerzetesnél az önérdeknek el kell tűnnie; de minél inkább 
hátrál az önzés, ann^il tisztább öntudatra ébred a közügy, 
a közérdek iránti lelkesedés, mely annál magasabb fokot ér 
el, minél szorosban simulnak az egyesek a szerzetes élet 
szabályaihoz. 

Ezen lelkesedés vezette mindenkor az egyeseket úgy, 
mint az egyes testületet a tevékenység terére, hol a keresz-
tény szeretet törvénye szerint a lelki s testi irgalmasság 
cselekedeteit gyakorol ják. 

Ámde én tüzetesen a tanitó rendekről kívántam szólani ; 
szorítsuk meg tehát vizsgálódásunkat ezen rendek működé-
sére ! E n úgy hiszem, miszerint nem nehéz bebizonyítani, 
hogy a rendek működése igen analog a katholikus autonó-
miai gyűlés feladatával, hogy tehát bennük a gyűlés egy-
részről tapasztalt tanácsadókat, másrészről munkaedzett, 
készséges és kitartó munkásokat találand határozatainak 
végrehajtásában. 

A szerzetes rendek feladata igen hasonlít az autonomiai 
gyűlés feladatához. 

Talán én voltam az, ki a 18-tagú bizottság néhány 
tagjának figyelmét azon 3-mas tőkére arányosítottam, mely 
a szerzetesrendek kezében van letéve, értém a b i r tok ,mun-
kaerő és tudomány tőkéjét, melyek a szerzeteseknél azért 
oly nagy figyelemre méltók, mert tüzetesen az egyház azon 
czéljaira szentelvék, melyeket megvédeni az autonomiához 
tartozik. 

Tagadhatlanul igaz, hogy a tanitó szerzetes rendek 
kezeinél nem jelentéktelen birtok van ; de a szerzetesek közül 
soha senki sem hitte, hogy e birtok annyira sajá t juk, hogy 
annak gyümölcseit kényük-kedvük szerint fordí that ják, 
ahová csak akar ják ! 

A rend főnökétől ünnepélyes mogáldatása alkalmá-
val kérdik : 
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„ Vis-ne proventus monasterii convertere in necessitates 
f ratrum, ecclesiae pauperum et peregrinorum ? s ő esküvel 
kötelezi magát, hogy így teend ! 

Ha a fedezendők közt első helyen a rendtársak szük-
ségei állanak, nem kell felejtenünk, hogy ezekben van a 
munkaerő és a tudomány tőkéje letéve. A második helyen 
az ecclesia áll, melynek, bármint veszszük o szó érteményét, 
az iskola kiegészítő része. Eszerint a szerzetesek az egyház 
szolgálatában ugyan, de a szeretett hon javára, az isteni tisz-
telet, a népnevelés és közoktatás czéljainak előmozdítására 
kezelik é3 szentelik azon filléreket, melyeket kezelnek s 
midőn ezt teszik, kérdem, nem méltó munkásai-e a leendő 
autonomiai gyűlésnek ? 

A birtoktőkénél azonban nagyobb a munkaerő 
tőkéje. 

A tanitó szerzetek tag ja már gyermekéveiben oda ál-
dozza magát, önkényt vállalkozván azon munkára, mely a 
népnevelés és közoktatás terén a honpolgárok lelki s testi 
javát megállapítani törekszik ! E munka annál gyümölcsö-
zőbb, minél öntudatosb, minél önkénytesb ! 

Ne mondja senki, hogy a szerzetesek kényszerítve 
teszik e szolgálatot ; ez állhat a testületre nézve, de nem a 
tagokra nézve. A testület törvény által kötelezhető, hogy e 
vagy ama terhet viselje, de az i f jút senki sem kötelezi, hogy 
e vagy ama terhet viselje ; de az i f jút senki sem kötelezi, 
hogy e vagy ama "szerzetbe belépjen. Mindegyik szabadon 
vállalkozik azon munkára, mely a testület feladata, melyet 
ő ismer s melyhez való hivatását s erejét komolyan kipuha-
tolni köteleztetik ; más oldalról a szerzetes családnak dolga 
tisztába jönni az iránt, váljon igazi hivatással bir-e a bevé-
tetni vágyódó? Igaz, hogy az életviszonyok sokszorosan 
hatnak az akaratra ; de az is igaz, hogy nincs állapot, melyre 
az akarat szabadabban és komolyabb elővizsgálat után vál-
lalkoznék, mint a szerzetes állapot, mely a vállalkozókat 
legkegyeletesb kötelékekkel egymáshoz fűzi, kik a közös 
érdek s közös haszon, a közös becsület és dicsőség megala-
pítására hatványozott inger által ösztönöztetnek ; e becsü-
letet és dicsőséget pedig abban találják, ha munkásságuk 
az egyház és hon javára minél áldásosb gyümölcsöket érlel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , okt. 22. Wiseman bibornok 1839-ben „A 

Reply to Dr . Tur ton etc." iratában ezeket mondja: „Elveim 
e tekintetben megegyeznek azokkal, melyeket a „Dublin 
Review" következő szavakban kifejt : „Mi folyvást ar ra 
törekedtünk, hogy a vallási dolgokat illő komolysággal tár-
gyaljuk és ellenfeleink elé gyengéden és azért udvariasság-
gal lépjünk. Nem vágyódunk azon embereken győzedel-
meskedni, kiknek elveit bíráljuk ; sajnálnók, ha egy szóval 
is megsértenők őket ; sőt még iparkodni fogunk, hogy 
önnönmagunkat is megedzzük azon benyomások ellen, me-
lyeket elleneink czélzásaikkal, kifejezéseikkel, vádjaikkal 
reánk tehetnének." — Mi is ily elvektől vezéreltetve veszszük 
bírálat alá K u t i Márton úr négy pontját, melyeket felhoz, 
hogy megmutassa, miért szavazott Székesfehérvárott f. évi 

szept. 7-én a községi és közös iskola mellett. A ft. plébános 
úr így ír : 

„1) mert felekezeti iskola csak akkor lesz nálunk le-
hetséges, ha önkormányzatunk valósággá válik. Mi lett 
volna iskoláinkból, ha a közgyűlés ezeket esetleg felekeze-
tieknek declarálja ? A város ez esetben kezét iskoláinkról 
természetesen leveszi — s a 20—25,000 forintot, melybe 
iskoláink kerülnek, vagy egészen megtagadja vagy legjobb 
esetben néhány forint alamizsnapénzzel fog segélyezésükhöz 
járulni . Azt tudja a t i tkár úr, hogy scopa dissipata vagyunk, 
hogy e szomorú helyzet megszüntetésére az ultramontán 
nézetek emberei épen semmit sem tettek. Már most szeret-
ném tudni, ki fogná ily helyzetben iskoláinkat fentartani, 
ki fogná a törvény által iskolai czélokra rendelt 5 perczen-
tet e chaoticus állapotban a hívektől beszedni, ki fogná a 
vonakodókat fizetésre kényszeríteni, ki fogná a kényszer-
iskolát behozni, iskoláinkat mindazon segédszerekkel el-
látni, melyek az iskolatörvény értelmében nélkülözhetet-
lenek ? stb. Tán előállottak a dús egyházi jövedelmek urai ; 
tán biztosították a kath. közönséget, hogy iskoláink sem-
miben sem fognak szükséget szenvedni? A teljhatalmat 
szeretnék ugyan megtartani ; a fizetést azért a közönség 
nyakában hagyni. — A nép, ha fizet, tudni is akarja, miért 
fizet ; ha kötelességeket vállal magára, jogokat is követel, 
és méltán." 

Ezen első pontra észrevételeink következők : 
Nem áll ft . Kuti úr ezen állítása: „felekezeti iskola 

csak akkor lesz nálunk lehetséges, ha önkormányzatunk 
valósággá válik" ; mert eddig is voltak felekezeti iskolák 
az úgy nevezett önkormányzat előtt ; továbbá, mert mint 
átalán ismeretes, sok község felekezeti iskoláit most is 
fen tar tá. Miért volna tehát ez épen Fehérvárott lehetetlen ? 

„Mi lett volna iskoláinkból, ha a közgyűlés ezeket 
esetleg felekezetieknek declarálja ? A város ez esetben ke-
zét iskoláinkról természetesen (?) leveszi s a 20—25,000 
ftot, melybe iskoláink kerülnek, vagy egészen megtagadja 
vagy legjobb esetben néhány forint alamizsnapénzzel fog 
segélyezésükhöz járulni." — Abból, ha valamely köz-
ségben az iskolák felekezetiek maradnak, még nem követ-
kezik, hogy a város közét róluk levegye; mert az 1868-ki 
X X X V I I I . tczikk 25. §-a nyilván mondja : „Azon már 
fenálló hitfelekezeti iskolákra nézve mindazáltal, amelyek 
eddigelé a község vagyonából és jövedelmeiből tar ta tnak 
fen, s z a b a d s á g á b a n á l l a ? i l l e t ő k ö z s é g n e k 
a z e d d i g i g y a k o r l a t o t t o v á b b r a i s f e n t a r -
t a n i . " Ha tehát a község fentartotta volna felekezeti isko-
láit, avégből tartotta volna fen, hegy katholikusok legye-
nek ; ha ezt akarta , természetesen következik az, hogy 
róluk gondoskodandott is és ekkor nem lett volna szükség 
alamizsnára; az alamizsnapénz, szebben mondva segélye-
zés, pedig az előbb idézett § szerint a másfelekezetüeknek 
jutot t volna, mert az idézett § így szól : „de ily esetben a 
segélyezés a külömböző hitfelekezetek iskolái közt i g a z - 1 

s á g o s a r á n y b a n osztandó meg s egy felekezet iskolá-
jától sem vonathatik el, míg a többi hitfelekezetek iskolái 
irányában is meg nem szüntettetik." — Tehát : Qui múl-
túm probat, nihil probat. 

De menjünk továhb. 
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„Azt tudja a t i tkár úr, hogy s c o p a d i s s i p a t a 
vagyunk, hogy helyzetünk majdnem kétségbeejtő, hogy e 
szomorú helyzet megszüntetésére az ultramontán nézetek 
emberei, k ik a mily hánykolódok lefelé, ép oly hunyász-
kodók felfelé, épen semmit sem tettek." Scopa dissipata va-
gyunk ? Amennyiben ezen állítás igaz, k ik az okai, ha nem 
azok, kik az ordinátiókor a „Stóla innocentiae induat te 
Dominus" szavak után tett e kérdés re : „ P r o m i t t i s 
m i h i et. S u c c e s s o r i b u s m e i s r e v e r e n t i a m e t 
o b e d i e n t i a m ? " , „Promitto"-féle Ígéretről megfeledkezve 
a scopából dissipálódnak? Scopadissoluta vagyunk? S miért? 
Mert mindig találkoznak közöttünk egyesek, kik az ösz-
szegből kiválva, külön utakon járkálnak. Scopa dissoluta 
vagyunk ? Igen azok vagyunk s leszünk, míg lesznek kö-
zöttünk, kik a scopát összetartó tisztelet s engedelmesség 
kötelékét dissolválják. Scopa dissoluta vagyunk? Igenis 
azok vagyunk s leszünk, míg a scopát lazává tevő népsze-
rűséget s liberalismust fogják egyesek hajhászni. Scopa 
dissoluta vagyuûk ? Azok vagyunk s leszünk, míg egyesek 
a scopából dissolválódva, külön scopát akarnak alakítani. 
Scopa dissapaták vagyunk ? Igenis azok vagyunk s azok 
leszünk, míg az Üdvözítő szavai szerint lesznek, qui non 
congregant secum, sed dissipant. Ha tehát scopa dissoluta 
vagyunk, azok vessenek magukra, kik az apostol szerint 
v e s z e d e l m e s s z a k a d á s o k a t h o z n a k b e (2 Pet. 
2.) s ahelyett, hegy a scopát összetartani igyekeznének, azt 
mindennap jobban szétszaggatják. Avagy azt gondolja Kuti 
úr, hogy csak úgy nem leszünk scopa dissoluta, ha az egész 
egyház a római pápától kezdve az utolsó szerzetes atyáig 
Kuti úr nézeteit osztja s azokhoz ragaszkodik? A u d i 
f i l i m i d i s c i p l i n a m P a t r i s t u i e t n e d i m i t -
t a s l e g e m M a t r i s t u a e , ut addatur gratia capiti 
tuo. Prov. Salom. 1.8. 

Kut i úr u l t r a m o n t á n n é z e t e k e m b e r e i r ő l 
szól, szól pedig kicsinylőleg, megvetőleg. Elmélkedjék ön 
kissé afelett,kik szokták a katholikusokat ultramontánoknak 
gúnyolni s ön pirulni fog, hogy azok táborába szegődve 
saját baj társai t hasonló gúnynévvel illeti. Tudja-e ön, mikor 
fogna az ultramontán gúnynév megszűnni az antikatholikus 
tábor jelszava lenni? Akkor , ha a római pápa, szentatyánk, 
Rómából elkergetve, nem hallatná többé szavát a hivek 
intésére, figyelmeztetésére, óvására, ha kell, dorgálására. 
Nem lenne többé ultramontán, ha nem lenne római pápa ; 
az utolsót ön nem akarhat ja , tehát akarnia kell, hogy le-
gyenek ultramontánok ; sőt mi állítani merjük, hogy ön is 
ultramontán, mert kath . pap ; ilyennek pedig a szentatyára 
nem hallgatni nem lehet. Ne is mondja ön, hogy hallgat a 
szentatyára in rebus fidei et morum, de másban nem ; mert 
ön velünk együtt igen jól tudja, mit irt ugyan a római pápa 
1863. decz. 21-én „Tuas libenter" levelében a freysingeni 
érsekhez s mi áll a syllabus 22. tételében, hol kárhoztatva 
van ezen állítás : Obligatio, qua catholici magistri et scrip-
tores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quae 
ab infallibili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab om-
nibus credenda proponuntur. — Nézze ön, a prot. egyházi 
s iskolai lap, a Lloydok, Hon, Ellenőr, Századunk, Ludas 
Matyi stb. folyton szidják s ultramontán gúnynévvel illetik 
a katholikus papokat s ön ezekkel egy követ fu j ? Hiszi-e, 

hogy ezen lapok a katholika egyház javát jobban szivükön 
viselik s annak javán őszintébben dolgoznak, mint azon 
paptársai, kiket ön ultramontán gúnynévvel illet ? 

Azt kérdi ön, ki f o g n á i s k o l á i n k a t — feleke-
zeti iskoláinkat — f e n t a r t a n i , k i f o g n á a z ö t 
p e r c z e n t e t b e s z e d n i , a v o n a k o d ó k a t k é n y -
s z e r í t e n i , stb. stb. Ki fogná ? Hát ugyanazon község, 
mely a felekezeti iskolát felállította. Avagy ön az oly köz-
ségtől, mely iskoláit felekezetieknek declarálja, megtagad 
minden joghatóságot? Tehát csak azon község birhat jog-
hatóságot gyakorolni a községbelieken, mely közös iskolá. 
ka t akar ? Ki fogja a felekezeti iskolákat fentartani, fel-
szerelni Baján, Nagyszombatban s másutt, hol a község 
elhatározta a felekezeti iskolák fentartását ? Nemde a köz-
ség ? És ha ezen városokhoz hasonlóan Székesfehérvár is 
felekezeti iskolákat állított volna kebelében, miért nem tar-
taná azokat fen a székesfehérvári község, mint fentartotta 
eddig s fentar t ják más községek? 

Halljuk tovább Kuti urat . „Tán előállottak a dús 
egyházi jövedelmek urai, tán biztosították a kath. közön-
séget, hogy iskoláink semmiben sem fognak szükséget szen-
vedni ? Egy szóval sem. A teljhatalmat szeretnék ugyan 
megtartani ; de a fizetést azért a közönség nyakában hagy-
ni." — Bátrak vagyunk kérdezni, váljon hiszi-e K. úr, hogy 
van egyetlen egy úr, már t. i. püspök vagy kanonok, mint 
ő gondolja, ki képes lenne, mondjuk megyéjében, minden 
iskolát minden szükségesekkel ellátni, ha minden jövedel-
mét utolsó fillérig oda adná is ? Mi nem hiszszük. 

Ami a teljhatalmat illeti, ezt a püspök nem a néptől 
kapta, mert sz. Pál szerint : Spiritus S. posuit regere Eccle-
siam Dei." S ennélfogva nem lehet, nem szabad a püspök-
nek hatalmáról lemondani vagy azt megszorítani engedni 
senkifia kedveért. Hogy pedig ezen püspökök a nekik adott 
teljhatalommal nem élnek mindenkor mindenki ellen, ezt 
K. úr legjobban tudhatja ! 

„A nép, mely fizet, tudni akarja , miért fizet ; ha kötele-
zettségeket vállal magára, jogokat is követel." Továbbá : 
„Szeretnék csak egyet is ismerni az ultramontánok iskolá-
jából, ki a kath. közönségnek az egyház külügyeire, külö-
nösen pedig az iskolára való befolyásaért csak egy szót is 
koczkáztatott volna." Ezek oly phrasisok, melyeket a han-
sággal szeretnék összehasonlítani ; minél jobban s többet 
mozog benne az ember, annál inkább sülyed. — K ü l ö n b e n 
a z e l s ő p o n t m a g v a e z : a p l é b á n o s ú r n e m 
t u d t a s n e m t u d j a , h o g y m i l e t t v o l n a a 
k a t h . i s k o l á k b ó l é s e z é r t s z a v a z o t t a k a -
t h o l i k u s k ö z ö s i s k o l á k r a . Különös logica, de 
semmi esetre sem katholika. Nem tudja K. úr, mit tart a 
szentatya a közös iskolákról? Ám hallja. IX. Pius 1864-ki 
julius 14. a freyburgi érsekhez „Quum non sine" levelében, 
valamint a syllabus 47. tételében ezen állítást kárhoztatá : 
„Postulat optima civilis societatis ratio, u t p o p u l ä r e s 
s c h o l a e , q u a e p a t e n t o m n i b u s c u i u s q u e e 
p o p u l o c l a s s i s p u e r i s , ac publica universim Instituta, 
quae litteris severioribusque disciplinistradendis eteducationi 
juventutis curandae sunt destinata, e x i m a n t u r a b o m n i 
E c c l e s i e a u c t o r i t a t e , m o d é r a t r i c e v i e t i n g e -
r e n t i a , p l e n o q u e c i v i l i s a c p o l i t i c a e a u c t o r i -
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t a t i s a r b i t r i o s u b j i c i â n t u r a d i m p e r a n t i u m 
p l a c i t a e t a d c o m m u n i u m a e t a t i s o p i n i o -
n u m a m u s a i m . " 

„Legyünk türelmesek, valamint i rányunkban az állam 
js türelmes ; ne mondjuk, hogy az államiskolák az ördög 
productumai ; mert ahol a hi t tan első kötelozett t an tá rgy , 
hol mi szabadon hirdethet jük vallásunk tanait , tán még 
nem uralkodik a gonosz lélek." 

Feleljen ezekre az előbb idézett pápai levél. 
Quoeirea ecclesia, quae easdem fundavit Scholas, sum-

ma cura studioque eas semper est prosequuta, illasque veluti 
potiorem ecclesiasticae suae auctori ta t is et regiminis partem 
consideravit et q u a e c u n q u e e a r u m a b e c c l e s i a 
s e j u n c t i o m a x i m u m e i d e m e c c l e s i a e i p s i s -
q u e s c h o l i s a f f é r t d e t r i m e n t u m . I i a u t e m 
o m n e s , q u i p e r p e r a m c o n t e n d u n t e c c l e s i a m 
d e b e r e s a l u t a r e m s u a m m o d e r a t r i c e m v i m 
e r g a p o p u l ä r e s S c h o l a s d e p o n e r e a u t i n t e r -
m i t t e r e , i i d e m n i l a l i u d p r o f e c t o V e l l e n t, 
q u a m u t e c c l e s i a c o n t r a d i v i n i s u i a u c t o r i s 
m a n d a t a a g e r e t e t g r a v i s s i m o o f f i c i o c u -
r a n d i o m n i u m h o m i n u m S a l u t e m s i b i d i v i -
n i t u s c o m m i s s o d e e s s e t . Corte quidem, ubi in qui-
busque locis regionibusque perniciosissimum huiusmodi vel 
susciperetur consilium, expellendi a scholis ecclesiae aucto-
ri tatem, . . . e c c l e s i a n o n s o l u m d e b e r e t i n t e n -
t i s s i m o s t u d i o o m n i a c o n a r i , n u l l i s q u e c u r i s 
u n q u a m p a r c e r e , u t e a d e m j n v e n t u s n e c e s -
s a r i a m c h r i s t i a n a m i n s t i t u t i o n e m e t e d u c a -
t i o n e m habeat, verum etiam c o g e r e t u r o m n e s f i d e -
l e s m o n e r e e i s q u e d e c l a r a r e , e i u s m o d i s c h o -
l a s c a t h o l i c a e a d v e r s a s h a u d p o s s e i n c o n -
s c i e n t i a f r e q u e n t a r i . Ezen utolsó szavak megmond-
j á k , mi a teendője egy katholikus plébánosnak a közös 
iskolákra nézve. A viszontlátásig. 

Avispa. 

P O S E N . Nem régen K a r k o w s k i , a Vilna mellett 
fekvő, Radoszkowice nevű, kisszerű helységnek lelkésze, 
Potapoíf tábornoktól, a ki tudvalevőleg eredetileg kozák 
főnök volt és most Li thvániának kormányzója, egy kész 
nyilatkozatot kapott azon meghagyással, hogy i r ja alá. 
Ezen nyilatkozat többi közt azon állítást is tar ta lmazá, hogy 
az egész plébániában egy kathol ikus hivő sem találkozik. 
Ezen nyi la tkozat a lá í rásának, szemlátomást, nem lett volna 
más következménye, mint a radoszkowicei plébániának elnyo-
mása, annak daczára, hogy'ugyane plébánia jelenleg majd-
nem 3000 ka th . lelket számít, minthogy 1863 óta öt a kör-
nyéken fekvő kath . hitközség egyesíttetett vele, melyeknek 
templomai ezen időszak alat t erőszakosan k isa já t í t ta t tak , 

Karkowski ennek következtében egy levelet intézett 
a kormányzóhoz, melyben a dolgoknak állását körülménye-
sen és híven lerajzolta s egyszersmind a nyi la tkozatnak 
aláírását is határozottan megtagadta . E r r e Potapoíf azzal 
felelt, hogy a bátor lelkészt befogatta és Vilnába kisértette, 
helyébe pedig más papot küldött , ki kevésbbé jellemes mint 
Karkowsk i s a nyilatkozatot csakhamar aláirta ; minek 
következtében a plébániatemplom bezáratott . 

Ezek után Karkowski ismét szabadlábra helyeztetett, 
sőt meg is engedtetett neki Radoszkowicébe visszatérni, míg 
helyettese Vilnába hivatott vissza, a lkalmasint azért , hogy 
hasznos szolgálatai máshol vétessenek igénybe. Karkowski 
azonban, a templom zárva lévén, nem végezheti az isteni 
tiszteletet s ezen felül még a keresztelés szentségének ki-
szolgáltatása és a halot tak eltemetése is szigorúan megtil-
tatott neki, minek következménye az, hogy most a falusiak 
maguk temetik halottaikat, ezért ismét a polgári hatóságtól 
különféleképen zaklat ta tván. 

íme, az orosz kormánynak szabadelvüsége és ilyenek 
az önkénytes át térések az orosz á l lamegyház kebelébe ! 

L O N D O N . Több előkelő angol úrhölgy a következő 
felhívást intézte a f rancziaországi kathol ikusokhoz: 

Az angolhoni ka th . egyház már régóta kiérdemelte, 
részint reményei, részint harczai, részint haladása s az 
ennek elébe gördülő akadályok által, a kath . közönségnek 
jóakaró figyelmét, főképen Francziaországban, melynek 
katholikusai a hitnek fejlődési mozzanatai és diadalai i ránt 
mindig kiváló részvétet tanúsí tot tak. Szerencsétlen orszá-
gunk lelki szükségletei valóban méltók is a hitbuzgó lelkek 
őszinte részvétére. A vagyonilag kedvezőbb helyzetben levő 
kathol ikusok száma igen csekély s mégis ők azok, kiknek 
a jótékony intézetek fentartásáról s mindazon anyagi se-
gélyeszközökelőteremtéséről gondoskodniok kell, melyekből 
a különféle egyházi kiadások fedeztetnek s melyekkel sze-
gény felebarátaikat a protestantismus csábításai és meg-
vesztegetései ellen biztosítaniok szükséges azért , mert min-
den egyes jobbmódú megtérőre legalább száz szegény esik, 
k ik semmit sem hoznak magukka l a kath . egyház kebelébe, 
mint a netaláni súlyos áldozatnak édes öntudatát , fényes 
érdemét. 

London városa alsóbbrendű népességének jófele irho-
niakból áll, k ik névleg ugyan katholikusok, de tettleg azért 
nem azok, mivel nincsenek templomaik. H a ezek épitésére 
megkívántató anyagi erőkkel rendelkeznénk,csakhamar ösz-
szeseregelnének ezen eddig tévelygő s szerteszét bolygó juhok 
az őket hivó pásztor köré. 

Van Londonban azon régi toronynak tövében, mely-
ben az arundeli gróf Howard Fülöp napjai t végzé s melyhez 
közel More Tamás és Rochesternek szent püspöke fejü-
ket a hóhér bárd ja alá ha j t ák , egy városrész, melyben 
eléggé szűk helyen hétezer irhoni lakik és másfélezer 
gyermek népesíti be az utczákat anélkül, hogy taní t ta tá-
sukkal , neveltetésükkel bárk i is törődnék. — Nem régen a 
szeplőtelenül fogantatot t boldogságos Szűzről nevezett rend-
nek néhány tag ja telepedett le a tudat lanság és nyomor ezen 
házában. Szenvedtek, tűr tek , dolgoztak, imádkoztak s ma 
egy kis, vasból készült , templom áll ezen elhagyatott nyá j 
között , egy rozzant iskola fogadja kebelébe a leánykák egy 
részét, míg a templomnak egyik szögletében vagy 200 fiú 
taní t ta t ik . Hanem még több mint ezar gyermek marad az 
utczán és nincs pénzünk a szükséges iskolák felépítésére és 
oly kellékekkel való ellátására, hogy a ko rmány azokat a 
törvény értelmében segíthesse. A jótékony lelkek ugyan már 
sokat adakoztak és még folyvást adakoznak, de a k ivánt 
összeg még korán sincs elérve. Időközben pedig a fiatal lel-



271 « 

kek hitüket vesztvén, azoknak szaporítják számát, k ik 
mint névleges katholikusok szégyenkezésünk és fájdalmaink 
okai. Hogy ezeket megmentsük, alapítottuk a tower-hilli 
missiót, melynek érdekében most felszólalunk, segítségért, 
közreműködésért, támaszért esdve ; segítsetek bennünket, 
hogy ezen ezer meg ezer az utczákon bujdosó gyermeket 
megmenthessük ! segítsetek, hogy azon ártatlan leánykákat 
menthessük meg, kik alig téve lábukat az angol földre, máris 
a szegénység, a tudatlanság és gonoszlelkü csábításnak 
esnek áldozatul, mert nincs senki, ki őket befogadná, ki 
róluk gondoskodnék; pedig megraöntethetnének, ha templo-
muk, ha papjuk lenne, kihez tanács- és útbaigazításért fo-
lyamodhatnának ; mert szivükben csak alszik a kath. hitnek 
tiszta szikrája s csak a testvéri jótékonyság egy kis fuva-
lata kellene, hogy az lobogó lánggá növekedjék. Ez azon 
kegyeletes munka, melyre közremüködésteket kér jük ! 

Elisabeth Marquise de Londonderry. Lady Georgina 
Fullerton stb. 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 
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Az imént jelzett munkának tárgyát a szent iratokra 
vonatkozó fejtegetések fontos része, t. i. a szentirási magya-
rázattan képezi. Mielőtt azonban ez elmemű ismertetésére 
térnénk, hely- és időszerűnek találjuk egynémit elmondani. 

Hogy a biblia nemcsak emberi, hanem isteni hiteles-
séggel s tekintélylyel is bir, azt minden itélkedő, örök üdve 
követelményeiben tájékozott igaz kath. keresztény kész-
örömest elismeri és vallja. Ámde, — szokták egynémelyek 
kérdezni, — váljon miért tulajdonítja minden behatólag 
gondolkodó őszinte katholikus, ki a vallási ismeretek irá-
nyában tiszta kedélyt és nemes akaratot hoz magával, a 
szent Írásnak ezen isteni jelleget, égi tekintélyt ? Ime tehát 
a válasz. Minden jószándokú és az üdv igaz tanaiban ott-
honos kath. keresztény nem egyedül azért tekinti a szent 
könyveket a kijelentés valóban isteni okmányainak, mert 
azoknak hitelessége és egyszersmind a bennük foglaltak 
történeti igazsága tudományos, észbeli okok alapján is szo-
rosabban bebizonyítható, mint a különféle időszakok bár-
mely más iratáé vagyis, mivel igazságot értelmezhet ki 
belőle mindaz, valaki csak hittel, szelid szeretettel, önmeg-
adással búvárkodik azokban : hanem tudja minden, a hit-
dolgokban szilárd álláspontot elfoglaló igazszivü katholikus, 
hogy első sorban és főképen azért tartandó a szent irás isteni 
tekintélyűnek, minthogy olyanul a kath. egyháznak tisztán 
és hibázhatlanul megőrzött apostoli hagyománya és csalha-
tatlan tanítóhivatala hirdeti, kimondván, hogy a biblia az 
isteni kijelentés ismeretének egyik forrása, mintegy Isten 
személyes nyilatkozatainak egyik része és szoros összefüg-
gésben áll azon isteni igével, mely által a világ teremtése 
és megváltása történt. Következésképen a szent könyvek 
fensőbb hitelességét, tekintélyét, mely szerzőik Isten általi 
felvilágosításán alapszik, a valódi katholikusnak a kinyi-

latkoztató Isten iránti hódoló elmével hinnie kell, még mi-
előtt azokat fontolgató észszel értelmezné. Valóban azon 
erős és meg nem tántorodó megelőző hit- és szeretettel, mi-
szerint benne tévedés nem létezhetik (mert az ég és föld 
elmúlnak, de Isten szavai el nem múlnak), kel la 'szent irást 
kézbe venni és fejtegetni. Azért merüljön bár fel száz meg 
száz nehézség annak értelmezésében vagy egyes helyeinek 
megfejtésében, kiváltképen a fenhéjázó tudományosság és a 
minden szellemi iránt fogékonytalan anyagi iparosság előtt : 
valamennyi sem fogja a factumot infectummá változtatni, 
tudniillik azt, miként már a csalhatatlan apostolok a szent 
iratokat nemcsak emberi, hanem isteni tekintélyüeknek is 
(v. ö. Máté 11, 13, 15, 3—6; 19, 4—6; 22, 31, 43. 26, 54. 
Lukács 16, 29. 18, 31. 24, 25—27. Márk. 7, 9, 13. Jáno3 
5, 39—46. 10, 34—36. . .) tanították s ezen tant az egyház 
tőlük átvette. 

Mindazokból, a miket eddig a szent iratokra vonat-
kozó értelmezésről érinténk, imezen eredmény foly : A mily 
szentül áll az, hogy a szent irás történelmi igazságának leg-
fényesebb indokolására a tudományos érvekkel szemben 
elérhetlen magaslaton van az egyház csalhatatlan tekinté-
lyének kezessége : oly dönthetlenül kell állania annak, hogy 
a szentkönyvi nehézségek, ha hittel karoljuk fel az üdvnek 
igaz tanait, mind megfejthetők. — Ennélfogva nem a sz. 
irat hibája, ha megfejteni valaki nem tudja , hanem az ér-
telmezőé. Ez nem érti, ferdén fogja fel vagy elferdíti a leg-
nagyobb ész nyilatkozatát , mely maga az Isten ; mert tu-
datlan és tudománytalan azaz hibás rendszereket követő 
ismerethalmazzal, ábrándos hiú öntetszéssel birván, — niucs 
elegendő készülettel vagy átalános figyelemmel minden 
egyes körülményre. Minek eredménye az, hogy az ilyen be 
nem hatolva a könyvek könyvének mélységébe, azt és min-
den magasabb tant könnyelműen megvet, üres kétkedések-
kel s tudálékos legyözési akarat ta l telik el ! 

Már Hyppo nagy püspöke, szent Ágoston, helyesen 
jegyzi meg: „Non licet dicere: auctor huius s. libri non 
tenuit veritatem, sed aut codex mendosus est aut interpres 
erravit aut tu non intelligis." (1. 11. contr. Faust . c. 5. Ed . 
Migne. Tom. 8. p. 249.) Hasonlólag másutt mondja : „Si 
ratio contra divinarum seripturarum auctoritatem redditur, 
quamlibet acuta sit, fallit veri similitudine ; nam vera esse 
non potest." (Epist. ad Marcel lin. 143.) Valaki tiszta kebellel 
és hivő elmével ragaszkodva az isteni kinyilatkoztatás isme-
retének ezen egyik forrásához búvárkodik benne, annak 
hitét a szentirati homályok és nehézségek nem gátol ják; az 
oly ismeretekre, ne mondjuk szemléletre jut, melyeket sem-
miféle tudomány által meg nem szerezhetett volna. Mire 
nézve ennek annyival kevésbbé van oka a nehézségek miatt 
hitére nézve csak egy perczig is féltékenynek lennie, minél 
komolyabb szándékkal, égöbb szeretettel és nagyobb gond-
dal követi az egyház tanítmányát, mely által bizton kerül-
heti el a botlás veszedelmét és megoldhatja magának mind-
azon kérdéseket, melyek netán nyugtalanítják vagy melyek-
nek téves megoldása őt Istentől, ha kevesebb szeretettel 
birna, eltávolíthatná. — Mindazáltal, jóllehet az idétlen, 
szeretet és megelőző hit nélkül fontolgató és bíráló elmével 
űzött és felfuvalkodottan bölcseskedő szentirásmagyarázat 
ellen vagyunk is, ér t jük és elfogadjuk, miszerint kívánatos 
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és hasznos annak a tudomány eszközeivel is megértésére 
törekedni, a mit igaznak hiszünk ; miként az isteni dolgok-
ban legbiztosabb és legbizonyosabb ismereteink világosan s 
összefüggő rendszerben levén tartva, örömünk teljesebb s 
Isten iránti hálánk nagyobb legyen. . . Hogyha tehát mó-
dunk van benne, iparkodjunk a szent könyvek tudomány-
szerű megfejtésére képesültséget szerezni, de úgy, hogy ez 
által az egyház magyarázatát , mely mindenkor fénylő vilá-
gosság a sötétségben, biztos kalauz az eltévedésben és segít-
ségét egy pillanatra se mellőzzük, jól tudván, hogy a bibliá-
ban mintegy szent helyen állunk s hogy egy magasabb 
hatalom érint ott bennünket ! 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
r 

— Megjelent a M e n d 1 i k Ágoston által szerkesztett 
Falusi prédikácziók VI. évfolyamának I. füzete 1869-ik év 
deczember havára. Tartalom : Advent I. vasárnapra az 
egyházi év czélszerü elintézéséről ; advent 2. vas. a hit, mint 
egyedüli vigasztalónk ; B. A. szeplőtelen fogantatási ünnepe : 
ezen tant hinnünk, követnünk kell ; advent 3. vas. alkal-
mazkodjunk-e a korszellemhez ; 4. vas. hogyan javuljunk ; 
karácsony ünnepe : a kisded Jézusnak vi t t karácsonyi aján-
dék ; Szent István vértanú ünnepe : szent István elsőrendű 
vértanú. Megjelenik Pécsett ; ára egy évi folyamnak 3 ft. 

— Megjelent Pécsett igen csinos kiállításban négy 
alkalmi egyházi beszéd, melyek közül az elsőt a mohácsi 
gyászmezön ; a másikat néhai Král József pécsi kanonok 
aranymiséjén ; a harmadikat Vlasics György egerághi plé-
bános aranymiséjén ; a negyediket a sumonyi plébániatem-
plom felszentelése alkalmával mondotta Szauter Antal, a 
„Kalauz" szerkesztője. 

— A m . kir. vallási és közoktatási minisztérium végre 
megsokallani látszott a katholikus iskolákat közösekké vál-
toztató járványt s azon erőszakoskodásokat, melyek ezen 
maniának következményei voltak s okt. 11-ről kelt s Heves 
és Külső-Szolnok vármegyék királyi biztosához küldött 
rendeletében többek közt ki jelent i : „ m i s z e r i n t a z 
1868. évi 38-ik t c z i k k a l a p j á n a n é p i s k o l á k n a k 
f e l e k e z e t i m i n ő s é g é t m e g v á l t o z t a t n i k i -
z á r ó l a g a z i l l e t ő h i t f e l e k e z e t n e k á l l j o g á -
b a n ; továbbá : a k ö z s é g a r r a n é z v e , h o g y a 
f e n á l l ó h i t f e l e k e z e t i i s k o l á k j e l l e g é r e é s 
í g y á t a l a k í t á s á r a n é z v e n y i l a t k o z z é k , i l -
l e t é k t e l e n " stb. — Ezen a minisztérium által kimondott 
elvekre támaszkodva, bát rak vagyunk kérdezni: 1)jogosan 
cselekedtek-e azon községi képviselő testületek, melyek — 
nem is tekintve, hogy különféle vallásfelekezetekhez tartozó, 
tehát már e szempontból is illetéktelen egyénekből arra 
nézve, hogy katholikus iskolák felett határozzanak, vannak 
összeállítva, — a kath. hitfelekezet megkérdezése nélkül a 
katholikus iskolákat községiekké változtatták , például 
Buda-Pesten? 2) Ha nem jogosan cselekedtek, váljon érvé-
nyes-e határozatuk ? 3) Kiket illet ezen jogtalan, a katho-
likusokra nézve sérelmes határozat megmásítása végett a 
minisztériumnál a kellő erélyes lépéseket megtenni ; váljon 
;iz espereseket, plebánusokat vagy az illető egyházmegyei 
hatóságot ? 4) Végre, kötelesek-e azok, kiket illet, e tekin-
tetben erélyes lépéseiket mihamarább megtenni? 

— A „Pester Lloyd" szokása szerint okt. 23-ki tár -
czájában ismét egy uj rúgást ád a katholika egyháznak, 
alkalmul véve a pestterézvárosi búcsút. Gúnyteljes czikké-
ből hadd i r juk ide utolsó szavait : Man geht aber auch gar 
zu unglimpflich mit den festen Stützen der Kirche, mit den 
Prälaten um. Seit jüngster Zeit spricht man sogar davon, 
ihnen den Sitz im Oberhause zu entziehen. Und das ist doch 
das letzte Vorrecht, das sie noch mit den Magnaten gemein 
haben, oder vielmehr das sie noch zu Magnaten macht. Die 
übrigen schönen Rechte, welche den grossen Herrn vor der 
namenlosen Masse des Volkes auszeichnen, sind ihnen ohne-
hin schon verloren gegangen ; ihnen den Aebten, Bischöfen 
und Erzbischöfen ist es heute nicht mehr gestattet sich den 
Freuden des edlen Sports hinzugeben. A tudós szerkesztő 
ehez csillag alatt megjegyzi : Pardon, wir könnten Kirchen-
fürsten nennen, die sich auch noch weit mehr um ihr Revier, 
als um ihr Brevier kümmern. — Mi köze van mindehez a 
terézvárosi búcsúnak, azt a tudós czikkiró a genialis szer-
kesztővel együtt tudja legjobban. Külömben, hogy búcsú 
alkalmával az emberek kicsapongjanak, ezt az egyház sem 
nem tanította, sem nem akar ja , hanem kárhoztatja. Egyéb-
iránt, ha nálunk Pesten csak a búcsúk alkalmával innák le 
magukat az emberek s dobnák ki pénzüket haszontalansá-
gokra s máskor soha, aligha lenne a Lloyd „feste Stützeinek" 
oly jó kedvük henczegni. S ha lopások csak búcsúk alkal-
mával történnének Pesten, máskor soha, vajmi boldogok 
lennénk mi pestiek. Minderre természetesen a „pártatlan" 
Lloyd nem gondol. Azt is elhiszszük, hogy a Lloyd szive-
sebben látná az Eskeleseket, Fleskeleseket a felsőházban, 
mint a püspököket. De ami a szerkesztő genialis (?) 
élczét a revier- s brevierről illeti, erre nézve azt tanácsoljuk 
neki, maradjon ő a maga brevierjenél s a katholika egyház 
revierjébe ne tolakodjék tanácsokat osztogatni, mert erre ő 
nagyon-nagyon — piczi ! 

F i g y e l m e z t e t é s . 

A „Szent-László-Társulat"-nak f. évi szept. hó 14- s 
15-én Pécsett tartott közgyűlése alkalmával a jelen volt 
vendég urak azon óhajukat fejezék ki, hogy szeretnék azon 
beszédeket birni, melyek ugyanakkor köztetszés között 
elmondatták. Van tehát szerencsém jelenteni, miszerint a 
közgyűlés folyama alatt tar tot t minden beszédet gyorsírói 
jegyzetek után a „Kalauz" 1868/g-ik tanévi 38- s 39-ik szá-
maiban kiadtam, sőt 300 példánynyal e számokból többet 
is nyomattam mindazon tisztelt érdeklett társulati tag urak 
számára, kik e beszédeket birni s olvasni kivánják. — Mél-
tóztassanak tehát egyszerű levélben velem parancsolni s én 
a „Kalauz" 38- s 39-ik számaival a mielőbb jelentkező 
uraknak minden dij nélkül szivesen szolgálok. — Ugyanezen 
alkalommal tudatom, hogy a „Kalauz" szerkesztőségéhez 
czimzendő reclamationalis nyilt levelekre a legnagyobb kész-
séggel szolgálok a „Kalauz" ötödik vagyis 1868/9-iki tanévi 
folyamából egész példányokkal vagy azon számokkal, me-
lyek póstai úton nem jutot tak t. cz. előfizetőim kezeihez. — 
Szíveskedjenek tehát mielőbb nyilt levelekben reclamálni. 
Kolt Pécsett októberhó 17-én 1869. S z a u t e r Antal, a 
„Kalauz" szerkesztője. 

Szerkesztői üzenet. 
Többeknek. A hozzánk többek által intézett kérdésre : miért nem 

közöl a Religio Magyarország különféle vidékeiről a hitélet mozzanataira 
vonatkozó tudósításokat, csak azt felelhetjük : mert ilyeket hozzánk be 
nem küldenek ; a szerkesztőség pedig maga ilyeseket Pesten ki nem gon= 
dolhat s más lapokból közlés végett, okosan cselekedve, át nem vehet. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haitér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. üf) 

Pesten, oktober 30-án. 8 5 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Ismét a „Sola Salvifiea«. — A ma-
gyarországi kath. egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Ismét a „Sola Salvifica'4. 
(Folytatás.) 

Jelzett számban a 146. lapon kifogásos állítá-
saim egyikére vonatkozólag olvasom : „mindenekelőtt 
feltűnik előttem a „Religio" f. I. félévi 46. sz. 362. 
lapján azon tétel : mikor a „Sola Salvifica" forog 
fen, akkor „nem arról van szó, ki üdvözül, hanem 
inkább,mi üdvözít; a kérdés nem személyes, egyedi, 
hanem tárgyilagos, átalános s a felelet rá nem itélet 
valamely emberre nézve, hanem a tanításra vonat-
kozik." „Ezzel megegyez az 51. sz. 403. lapon emez 
állítás: „A kath. egyház senkit sem kárhoztat. Ámde 
mikép lehet e nézetet a mi positiv adatainkkal meg-
egyeztetni?" Ezután a symbolum- és zsinatokból 
hozatnak fel némely kifejezések. 

Egyvalaki ezen észrevétel olvasása után figyel-
meztetett, hogy miután minden idevágó jelesebb 
szerzők enyimekkel azonos állításait nem idézhetem 
anélkül, hogy a müveit közönség béketürésével 
vissza ne éljek, válasz helyett irjam ki „Martin 
Konrád kath. religio tankönyvének" a római kath. 
egyház egyedül üdvözítő tanáról szóló 267. lapon 
olvasható e szavait : „A vétlen tévelygőket azonban 
e tételünkkel épen nem Ítéljük el ; sőt inkább mind-
azok, kik az igazság utáni vágytól lelkesülve leg-
jobb tudomásuk és ismeretük szerint igazszivüleg 
törekszenek a jót cselekedni, bár külsőkép elválaszt-
vák is az egyháztól, érzelmeiknél fogva vele egye-
sülésben lenni tekintetnek." Nem, mondám, ezt nem 
tehetem ; a tudományosszinezetü, ámbár nem a do-
loghoz tartozó s így nem is helyén levő, adathalmaz 
több figyelmet érdemel. 

Lássuk tehát a kifogásos tételeket, melyekből, 
hogy a figyelmes olvasó oly értelmet erőszakoljon 
ki, mely az emberekre s így legalább átalánosan a 
személyekre is épenséggel ne vonatkozzék, mint az 

említett szám 146. lapján állíttatik, alig képzelhet-
tük. M i d ő n u g y a n i s a z t á l l í t o m : „ n e m 
a r r ó l v a n s z ó , k i ü d v ö z ü l " , a z t é r t e m : 

k i az a b i z o n y o s , a k i ü d v ö z ü l ? t e h á t 
in s p e c i e k i ü d v ö z ü l ? nem egyesekről van 
szó; továbbá: „a k é r d é s n e m s z e m é l y e s , 
e g y e d i " , e z á l t a l s z i n t e n e m z á r o m k i 
az e m b e r t , h a n e m c s a k a b i z o n y o s sze-
m é l y t , m e g h a t á r o z o t t e g y é n t n e m a k a -
r o m é r t e n i ; „a felelet nem itélet valamely em-
berre nézve", igen, bizonyos emberre nézve, Péterre 
Vagy Pálra, azért értem „ v a l a m e l y emberre 
nézve". Ime egy hasonló tétel : a Krisztus által 
rendelt szentségek használata az üdvre vezet; magá-
ban véve tehát átalános fogalommal ezen állításban 
hitczikk foglaltatik ; de ha a tételt bizonyos esetben, 
— in concreto, — egyes emberre alkalmazom, nem 
mondhatom, hogy minden a szentségekkel élő egyes 
ember feltétlen bizonyossággal üdvözül, mert az 
üdv elnyeréséhez s a szentségek használatához járul 
még a méltó készület feltétele, mely a személyre 
vonatkozik, akiben lehet is, nem is, a kellő készület 
feltétele ; tehát említett tétel bizonyos meghatározott 
esetben, — in concreto, — mint bizonyos emberre 
alkalmazott, nem hitczikk, hanem csak lehozás. Az, 
a m i a v a l l á s - és e g y h á z r ó l e l v o n t f o -
g a l o m m a l b i z o n y o s s z e m é l y e k r ő l , — in 
a b s t r a c t o , — m o n d a t i k , n e m á l l í t h a t ó 
az e m b e r e k r e n é z v e e g y s z e r s m i n d min-
d e n e g y e s e s e t b e n , — in c o n c r e t o . — Az 
üdv elnyerése rendszerében két tekintet tartandó 
ugyanis szem előtt : az i s t e n i l e g k i n y i l a t -
k o z t a t o t t a r r a v e z e t ő ú t és az a l a n y , 
az e m b e r , a k i a z t v é g z i . Mi az elsőt illeti, 
nekünk csak egy oly út mutattatott, mely az ó szö-
vetségben előkészíttetett és Krisztus által befejezte-
tett; azért ezen úton kivül nincs más, amely önma-
gában véve tárgyilag az üdvre vezetne. De másrészt 
az üdv útja egyedül, habár már azon állunk is, eo 
ipso az örök üdvöt a mindegyiknek adott szabad 
akarat fogalmánál fogva, melylyel vissza is élhet, 
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meg nem szerzi, hacsak az alany részéről is meg-
kívánt isteni kegyelem segélyével eszközlendő össze-
munkálás nem történik; az emberek erkölcsi állapo-
táról azonban az egyháznak csak annyiban van 
tudomása, amennyiben őt tudósítják róla, amennyi-
ben vele tudatják ; azért az egyház azokra nézve, 
kik kivüle vannak, a közvetlen, positiv Ítélettől tar-
tózkodik, követve az apostolt : „Quid enim mihi de 
iis, qui foris sunt, judicare? Nam eos qui foris sunt 
Deus judicabit" 1 Cor. V. 12. 13. Azt csak nem ta-
gadhatja senki, hogy az t , mi ü d v ö z í t ? I s t e n 
k i j e l e n t e t t e , t e h á t c s a k ez l e h e t a h i t 
t á r g y a ; ez l e h e t h i t c z i k k ; — h o g y k i 
ü d v ö z ü l ? e z t n e m j e l e n t e t t e k i , a z é r t 

n e m i s l e h e t a h i t t á r g y a , h i t c z i k k ) 
az e g y h á z c s a l h a t a t l a n , de n e m m i n -
d e n t u d ó . Ez az, amit irtam a 40. sz. 364. lapján: 
„Mi üdvözít? Isten megmondta, mi utána mondjuk. 
Ki üdvözül? Isten tudja, mi nem." 

Ha a „Sola Salvifica" oly concret alkalmazás-
ban vétetnék s nem mint én állítom, elvontan bizo-
nyos személyektől és minden egyes ember, aki kül-
sőleg nem tagja az egyháznak, e tan szerint elkár-
hozottnak mondatnék, nézetem szerint következtetni 
lehetne, hogy aki tagja külsőleg, már ezáltal go 
ipso üdvözül ; ezt pedig senki sem fogja vitatni. Ve-
gyük ez esetet : bizonyos keresztény felekezetben a 
kath. egyházon kivül megkeresztelt prot. gyermek 
meghal, mielőtt erkölcsileg jót vagy roszat tenne; 
kérdem a „Sola Salvifica" oly concret esetben alkal-
mazandó értelmében üdvözülhet-e? Azt kellene mon-
dani : nem ; pedig ezt nem merném állítani ; szalézi 
sz. Ferencz Kálvinról sem merte tagadni, hogy azok 
közt lehet, kik üdvözültek. 

Ezen értelemben irtam a „Religio" 46. sz. 363. 
lapján ; „Ha ki tehát a kath. egyházon kivül levők 
közül kérdez : hiszed-e, hogy én kárhozott vagyok ? 
mi felelünk: ez Isten Ítéletén áll te reád nézve." 
Igen, mert ezt csak Isten tudja „cujus est ultio et 
qui retribuet in tempore." Deut. 32,35. 

De mivel azok, kik önhibájuk nélkül nem tar-
toznak a kath. egyházhoz, tehát azok, kiknek nem 
róható fel az, hogy nem kültagjai, csak a szíveket 
vizsgáló Isten előtt tudvák; s minthogy az egyház 
külső forumára nézve csak a külső tényekből szokott 
ítélni, nem csuda, ha mindazokat, kik külsőleg nem 
tagjai, úgy tekinti, mint kik az ő egyedül üdvözítő 
szereivel nem élnek s külső forumára nézve oly ki-
fejezéseket használ, mint a symbolumok- és conci-
liumokban találtatnak : „Quicumque vult salvus 

esse., hos dammat Ecclesia catholica" és a többi. 
Nem saját egyéni nézetem elméletét adtam itt elő, 
csak követtem a jelesebb hittudósokat ; ide irom Drey 
szavait : Hinsichtlich derjenigen, die sich ausser der 
Kirche befinden, unterscheidet diese selbst eine 
zweifache Stellung,: entweder waren sie in der Lage, 
dass sie Glieder der Kirche werden konnten, aber es 
nicht werden wollten, oder, was noch mehr ist, sie 
waren bereits in der Kirche, sind aber durch Häresie 
und Schisma aus ihr wieder ausgetreten ; diese Stel-
lung ist eine kirchenfeindliche ; gegen diese Stellung 
ist der Ausspruch der Kirche eigentlich gerichtet. 
Oder es ist einzelnen Menschen nach ihren besondern 
Verhältnissen nicht möglich sich der sichtbaren 
Kirche anzuschliessen ; ihre Stellung ausserhalb ist 
eine unverschuldete ; in Ansehung dieser bleibt zwar 
die Kirche bei ihrem Satze, dass die Verbindung 
mit ihr der ordentliche Heilweg ist, aber ein weiteres 
Urtheil über solche erlaubt sie sich nicht, indem sie 
die Möglickheit begreift, dass Grott, welcher reich ist 
an Erbarmungen und Mitteln, sie auf ausserordent-
liche Weise zu Mitgliedern der unsichtbaren Kirche 
machen könne." Kirch. Lexicon 6. Bd. 105. 

Reinerding, a jeles fuldai tanár, hittudós és böl-
csész irja : „Falsum est nos eos, qui ab ecclesiae 
corpore separati sunt, singillatim sumptos tamquam 
tales habere, qui certo certius Dei sint inimici et in 
aeternum damnandi. Nam imprimis de singulis nul-
lum nobis judicium attribuimus. Judicium nostrum 
de illis est, qui culpa sua ab Ecclesia sunt separati; 
quinam autem illi sint, hoc soli Deo innotescere 
dicimus." Theol. Fund. P. II. p. 152. Másik lapon e 
tételt állítja fel : „Actualis vita, qua membra cor-
poris Ecclesiae a divino Ecclesiae elemento vivifi-
cantur, ex ordinaria providentiae lege per ministe-
rium Ecclesiae communicatur" s ezt magyarázva így 
folytatja : „Necessitas ministerii Ecclesiae ad super-
naturalem vitám communicandam ex o r d i n a r i a 
providentiae lege vindicatur, quo extraordinaria via 
sine tali ministerio tarnen banc recipi posse admit-
timus." 

Minthogy a kiközösítésről is szó van az észre-
vételekben, legyen szabad megszívlelésül erre vo-
natkozólag is idéznem a fentebb említett tudós sza-
vait : „Si quis innocens poenam excommunicationis 
majoris pateretur, is, etiamsi ab omnibus excommu-
nicatus haberetur et ab ecclesia ut talis tractaretur, 
coram Deo tarnen ad Ecclesiam pertineret." P.I. p. 263. 

Ami továbbá mint félreértett állításommal meg-
egyező idéztetik, miszerint : „A katholika egyház 
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senkit sem kárhoztat", az 51. sz. 402. lapján, hely-
telenül szakíttatik ki a szövegből; hiszen az előz-
mények és következők mutatják, hogy egészeu más 
értelme van; t. i. : nem a kath. egyház oka, hogy a 
kívüle levők saját hibájuk, makacs ellenszegülésük, 
miatt elkárhoznak. 

Kár úgy megrontani a beszéd szövegét ; — hiszen 
ezek olvashatók szórul szóra a „Religio" 51. sz. 403. 
lapján : „A kath. egyház senkit sem kárhoztat, ha-
nem akik megvetik és elfogadni nem akarják, ma-
gukat csalják meg és kárhoztatják. Non veritas, sed 
illius odium perimit." Csak pár sorral előbb pedig 
ezeket irtam : „Mindebből látható, miszerint nem a 
kath. egyház kárhoztatja a másfelekezetüeket, hanem 
önvétkíik itéli el azokat, kik saját hibájuk miatt az 
Isten egy igaz üdvözítő egyháza kebelén kivül 
vannak." 

A mondottakból tehát érthető, mit akart jelen-
teni állításom : „Nem arról van tehát szó, ki üdvö-
zül, hanem i n k á b b , mi üdvözít?"; hogy közvetve 
az emberek is érintetnek általa, értem a „Sola Sal-
vifica" tanját, nem tagadtam, mert minden vonat-
kozást, legalább átalánosan, az emberekre nem zártam 
ki. Hiszen ily érthetlen értelem csak úgy lehetsé-
ges, ha a csak következéskép az előzményekből le-
hozott kifogás alatt levő tételek elszakíttatnak a 
„Sola Salvifica" fogalom kifejtésére írt eme szavaim-
tól: „egyedül üdvözítő az, melyet Isten alapított az 
emberek közt, melyben tisztán és egészen fenvan 
és hirdettetik az üdvrendszer ú g y , h o g y a k i 
a n n a k t a g j a le v én, egyszersmind mindent, mit 
ez az egyház tanít, hinni és tenni valót, hisz és 
cselekszik, üdvözül; ellenben, aki t u d v a és a k a r -
va tagjává nem lesz vagy belőle kilép, elszakad, 
elkárhozik. Nem arról van tehát szó" stb. „Religio" 
46. sz. 362. lap. Most már nem állhatván meg az 
alap. miből a következtetések kiindultak, természe-
tesen nem helyesek a többi lehozások sem. 

(Folyt, köv.) Bita. 

A magyarországi kath olika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressas Pesten. 

Y e s z e l y K á r o l y erdélyi egyházi képviselő be-
széde : 

Midőn a káptalani és papi szavazatok összeszámítására 
megválasztandó bizottságból a világiak saját magam és elv-
társaim szavazatának ellenére kizárattak, ez eljárás azzal is 
indokoltatott, hogy majd a világiak megválasztása alkalmá-
val szükséges ténykedéseknél az egyháziak is hasonlólag ki 
fognának záratni. 

Azt mondotta 'agyán hazánk mélyen tisztelt bölcse és 

nagy fia, hogy neki nincs ellenére, ha a választási bizott-
ságba a plébános is beválasztatik ; de én mégis óhajtom, 
hogy a mélyen tisztelt gyűlés e szakasz szerkezetének értel-
mében a valasztási bizottság elnökségét a helyi kath. lelkész-
nél meghagyni méltóztassék, előre is tiltakozván az ellen, 
mintha ez által a plébánosnak a választásra való befolyását 
biztosítani akarnám ; hisz e befolyását, — ha csakugyan azt 
érvényesíteni kivánná, — a bizottságon kivül is elég módja 
volna gyakorolni ; én más okokból kívánom a javaslat szer-
kezetét megtartatni. Ugyanis : 

1-ször, midőn lapjaink az autonomiai ügyet legelőször 
tüzetesen tárgyalni kezdették, Erdély kath. hívei azt kitűnő 
érdekeltséggel és örömmel fogadták, mert ha nem is merem 
állítani, hogy az autonomiai ügy jelenlegi lendülete testvér-
hazánk kies bérczein indult meg ; de azt bátran állitom, 
hogy e lendületet a testvéri szeretet legmelegebb fuvalmával 
ápolni törekedett ; mert múlt jának hiven megőrzött emléké-
ből mérité a reményt, hogy ez autonomia beállítása, Erdélyt 
illetőleg visszaállítása, újból egybeforrasztandja egyházunk 
papi és világi tagjait, kiket az evangeliumi ellenséges em-
bernek némileg egymástól elidegeníteni sikerült és vissza-
hozandja azon szép kort, midőn világiak és egyháziak ve-
télkedve fáradoztak egyházunk ügyeinek védelmében, elin-
tézésében. 

De mikép sikerülend ez egybeforrasztás, ha mindjárt 
az autonomia bölcsőjénél, ily nevezetes ténynél, milyen a 
képviselők választása, a pásztort híveitől, a lelki atyát gyer-
mekeitől elkülönítjük ? Mert jól fontolóra kérem venni azt> 
hogy ez elkülönítés, ha az a városokban, hol a lelkész a 
templomon kivül híveire nézve legtöbb esetben csak oly tiszt-
viselő, mint a többi polgári hivatalnok, nem is lenne any-
nyira feltűnő, a falusi községekben a lelkész és hívei közt 
létező szorosb viszonynál fogva valódi botránynak tekin-
tetnék vagy legalább annak okozójává válhatnék. De 
van ennél 

2-or egy nevezetesb, nagyobbhorderejü indokom is. 
Mit Istenbe vetett bizalommal alapítani akarunk, az auto-
nomia, — a kath. egyház terén egészen uj , eddig nem ismert 
intézmény ugyan, de — mégis egyházi jelleggel bíró insti-
tutio leend. Valamint tehát a mélyen tisztelt gyűlés határo-
zata szerint a püspökök az autonomiai gyűlésnek született 
tagjai^: úgy a plébániákban is semmi autonomicus mozza-
natot nem vagyok képes gondolni, mely a plébános közbe-
jövetele nélkül történhetnék. A plébános az egyházközségi 
tanácsok elnöke, ő vezeti az egyházközségi gyűléseket ; 
miért fosztanék meg tehát az autonomiai képviselők válasz-
tásánál azon tisztjétől, melylyel mindenütt bir ? És itt újból 
bátor vagyok Erdélyre hivatkozni, melynek kivált székely-
földi plébániái századok óta autonomiai szerkezettel birnak, 
de soha semmi autonomicus mozzanatnál a plébánost az el-
nökségből ki nem zár ják. 

3-or. Bátor vagyok az opportunitás elveire is hivat-
kozni. Nem legio-e azon plébániák száma, hol a választás 
vezetésére akár a képzettséget, akár az ügy iránti érdekelt-
séget tekintsük, a plébánoson kivül más alkalmas egyént 
nem találhatni ? És ahol ilyent talán találhatni is, verse-
nyezhet-e az a plébánossal az ügy iránti nemesb érdekeltséget 
illetőleg ? 

3 5 * 
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Legyen szabad 4-szer még egy más nevezetes körül-
ményre a mélyen tisztelt gyűlés kegyes figyelmét fordítani. 
Sajnálatra méltó divattá vált a katholicismust, annak egy-
házi szolgáit, hol koholt rágalmakkal, hol elferdített tények 
ellenséges színben való feltüntetésével, hol egyesek hibáinak 
egész testületre való ráfogásával nemcsak lapokban, hanem 
már a színpadokon is piszkolni. Helyes volna-e az ily tekin-
télyes országos gyűlés részéről kimondott bizalmatlansági 
vótummal a lelkipásztorok tekintélyét, melyre magának az 
államnak érdekében is oly nagy szükségük vagyon, a nép 
előtt még inkább megingatni? Mert lesznek számosan, kik 
e körülményt a lelkész depopularisatiójára fogják felhasz-
nálni már csak azért is, hogy befolyását a politikai téren 
is megsemmisítsék ; pedig a magyar clerus hazafiságban, — 
dicsekvés nélkül legyen mondva, — senki által magát felül-
mulatni nem engedi. 

5-ször. A szerkezet szövegének pártolására indít to-
vábbá báró Józsika Lajos ő nagyméltóságának azon a mult 
gyűlésben felhozott érvelése is, mely szerint mindenekfe-
lett azt kell szem előtt tartanunk, mi katholikus egy-
házunkra nézve szükséges és hasznos s nem azt, mi 
a rideg jognak folyománya ; már pedig a báró úr sza-
vai előttem tekintélyt képeznek, mert oly vidék fia, hol 
a kath. autonomia egykor már virágzott s oly bizottságnak 
országosan tisztelt elnöke, mely kis hazánkban az autono-
micus legfőbb tanácsot helyettesíti. Hogy pedig a világi és 
papi elem ily merev elkülönítése egyházunkra nézve szük-
séges és hasznos volna, nem vagyok képes belátni ; sőt az 
ellenkezőről vagyok meggyőződve, arról t. i., hogy ezáltal 
egy uj, egyházi szerkezetünkkel össze nem egyeztethető, elem 
ékeltetnék ez institutióba, mely valamint az egyház terén 
beláthatlan bonyodalmakra szolgáltatna alkalmat, úgy ép 
azt ölné meg csírájában, amit alapítani akarunk, t. i. az 
autonomiát. Mélyen tisztelt gyűlés ! A katholicismus világ-
vallás és ezen szép, nagyszerű, emelő jellegénél fogva reánk, 
kik egy u j intézmény bölcsője körül dajkálva állunk, nem-
csak küldőink, nemcsak Európa, hanem a testvérek milliói 
néznek, kik velünk egyek a hitben. J á r junk el úgy e nagy-
mérvű ügyben, hogy valamint egykor e testvérek millióinak 
kebeléből szakadt ég felé a rebegő ima, lengett hazánk felé 
az elismerő hála, midőn a félhold áradata ellen gyilkoló csa-
tákban ontá vérét e nemzet : úgy most^testvéri helyeslésük 

is koszorúzza a kezdeményezők törekvését. 
* * 

* 

A többi szónokok beszédeit mellőzzük, mert 
csak részletes érdekkel birnak. Véghetlenül sajnál-
juk azonban, hogy hazánk nagy fó'papjának, nagy-
méltóságú H a y n a l d L a jo s , k a l o c s a i é r s e k -
n e k , kire a magyar papság méltán büszke s kinek 
lángelméje s lángbuzgalma az egész világ előtt is-
meretes, beszédét egész teljességben nem adhatjuk, 
minthogy a lapok csak töredékes kivonatokat kö-
zöltek belőle. Ezt pedig tenni tilt a tisztelet a nagy 
főpap iránt, nehogy Haynald szavai helyett egyik-
másik tudósítónak szavait legyünk kénytelenek adni. 

Szabadjon még végül néhány szót mondanunk. 

A katholikus congressuson össze nem vesztek a kép-
viselők, mint a szerb vagy zsidó congressuson s 
mint ezt a katholika egyháznak Magyarhonban sok 
ellensége óhajtotta volna. — Minthogy pedig elle-
neinknek óhajtása nem teljesült, kigyót, békát ki-
abáltak a congressus ellen a jobb-, mint baloldali 
lapok. Hogy az irigység szólt belőlük, ezt nem nehéz 
kitalálni. Nem akarnak ők Magyarországban erős 
katholicismust. mert érzik, hogy lia a katholikusok 
nálunk valahára sorakoznak, ütött számukra a halál 
órája. Azt akarnák tehát ezen ellenséges lapok, hogy 
a katholicismus nyomorult paria legyen Magyaror-
szágban, melyet gúnyolni, piszkolni, mocskolni sza-
bad legyen mindenkinek, melynek főpapjait meg-
leczkéztethesse minden zsidógyerek s oktathassa 
arra, hogy mi a katholicismus érdeke, minden pro-
testáns gy mnasista. Bibelődnek a mi ügyeinkkel a 
protestánsok úgy, mint a zsidók; — ha nem hiszi 
valaki, ám olvassa el a hazai magyar s német lapo-
kat. Csak mi ne törődnénk saját édes érdekeinkkel ? 

Vagy igen. Mi törődünk s törődni akarunk. 
Midőn önállóságra akarunk vergődni, nem ellenséges 
indulatból teszszük ezt másvallásfelekezetüek iránt 
Nem. Hanem azt akarjuk elérni, hogy urai legyünk 
önmagunknak. 

A választási szabályok már szentesítve vannak. 
A választások ki fognak iratni. Ébredjünk tehát, 
nézzünk körül, világosítsuk fel népünket s készül-
jünk a választásokhoz. De komolyan, de erélyesen, 
nem lanyhán, nem aluszékonyan. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , okt. 29. Kuti Márton úr így folytatja nyi-

latkozatát : „Községi közös iskolákra szavaztam 2-or, mert 
én iskoláinkat s z e l l e m i l e g i s c s a k a k k o r f o g o m 
b i z t o s í t v a l á t n i , ha azok maga a felekezet, nem pedig 
egyes emberek absolut hatalma alatt állandanak, k ik még 
mindig igy szeretnek beszélni : „Az én népem, az én isko-
láim. A katholikus iskolák megérdemlik, — hogy azokat az 
absolutismus á tkától megmenteni törekedjünk." 

Egyátalán fel nem tudjuk fogni, mily veszély származ-
hatik abból az iskolára, ha valaki igy szól : „Az én népem, 
az én iskolám." Vagy más iskolájának fogja-e mondani a 
tanitó azt, hol tanít ; más népének a plébános azt, melynek 
vezetése reá bízatott ? Megrovásra méltó-e tehát az, ha va-
laki az ö gondjára bízott iskolát vagy népet sa já t jának 
n evezi ? 

A nyilatkozat irója az iskolákat szellemileg biztosítva 
aka r j a látni. Mi is; de szerintünk ez csak akkor lehetséges, 
ha bennük a v a l l á s s z e l l e m e leng ; már pedig más a 
kath. egyház, más a protestantismus, más a zsidó vallás 
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szelleme. Azért mondja sz. Pál ad Rom. 7. 6. „Nunc autem so-
luti sumus a lege mortis, in qua detinebamur, ita u t serviamus 
i n n o v i t a t e s p i r i t u s e t non in vetustate litterae." / 
Es I. Kor. 2. 12—14. Nos autem n o n s p i r i t u m h u i u s 
m u n d i accepimus, sed S p i r i t u m , q u i e x D e o e s t , ut 
sciamus, quae a Deo donata sunt nobis : quae et loquimur 
n o n i n d o c t i s b u m a n a e s a p i e n t i a e v e r b i s , 
s e d i n d o c t r i n a S p i r i t u s , s p i r i t u a l i b u s s p i -
r i t u a 1 i a comparantes. A n i m a l i s a u t e m h o m o 
n o n p e r c i p i t e a , q u a e s u n t S p i r i t u s D e i : 
Stultitia enim est il 11 et non potest intelligere : quia Spiri-
tualiter examinatur . 

Az egyház a k a t h o l i c i s m u s s z e l l e m é t kiván ja 
az i skolákban és a végett akar ja , hogy gyermekei saját 
felekezeti iskoláiba j á r j a n a k . Mert ki bir ja azt állítani, hogy 
a valódi protestáns vagy zsidó katholikus szellemben fog 
tanítani ? 0 ezt épen azért, mert protestáns vagy zsidó, nem 
teheti. És k i biztosít minket arról, hogy közös iskolákban az 
akatliolikus tanító, mint katholikus fog működhetni, mikor 
az iskolák feletti hatóság, az iskola székek, közösek s mint 
ilyek akatliolikus szellemben működhe tnek? Biztosítva 
lesz-e tehát ily iskolákban a katholicismus szelleme ? 

Nem áll továbbá, ha az iskolatörvény §§-ait tekint-
jük , ezen állítás sem: „A. katholikus iskolák megérdem-
lik, hogy azokat az absolutismus átkától megmenteni töre-
kedjünk." Mert az 1868-i 37-ik törvényczikk 14. §-a, mely-
ről a nyilatkozat irója, úgy látszik, megfeledkezett, igy szól : 

„Minden hitfelekezetbeli népoktatási tanintézet az 
á l l a m f e l ü g y e l e t e alatt áll. Ennélfogva a kormánynak 
joga és tiszte : 

a) a felekezeti iskolákat is közegei által időnkint meg-
látogatni ; 

b) szigorúan őrködni, hogy a 11., 12. és 13. §§-ban 
foglalt feltételek pontosan teljesíttessenek ; 

c) meggyőződést szerezni arról, hogy teljesítik-e az 
illető hitfelekezeti hatóságok azon kötelességet,hogy az iskola 
vagyonának biztos elhelyezésére és rendeltetése czél jára, 
fordítására felügyeljenek ; 

d) a hitfelekezeti iskolákról , az illető hitfelekezeti 
hatóság út ján, statistikai adatokat szerezni be." 

Kérdem már most, helyen van-e az, mi a második 
pontban azon absolutismusról mondatik, melyet a püspök 
vagy bárk i más gyakorol K. úr szerint a felekezeti isko-
lákban ? Viszontlátásra. Acispa. 

K.-H. -VÁRALJA, okt. 20. Az egyház háladatlan fiai 
helyébe, kik, kivált az utóbbi időben, szomorúsággal töltik 
el szellemi any juka t s hitetlenségükkel és erkölcsi romlásra 
törekvő elveikkel, sőt h i thagyásukkal fájdalmas sebeket 
ütnek nagyobb kíméletet érdemlett testén, olykor méltóbb 
és hálásb magzatai is találkoznak, kik a bánat gyászos 
fellegeit láthatáráról eloszlatni igyekeznek. 

Egyházunk ily vigasztalóiul tűntek fel mindazok, 
k ik legszentebb jogainak hős védőjeiül szellemi harczra 
kelnek s k ik csalhatatlan és soha sem változható isteni ta-
ní tásának szóval vagy írásban érvényt és elismerést szerez-
nek. S hogy ily nemeskeblü bajnokaiban és kötelességükhöz 
hü gyermekeiben az egyháznak nincs hiánya, k i tűn ik on-

nan is : mert a kath . józanelvü sajtó terén majd minden 
országban és nemzetnél találkoznak férfiak, k ik nemcsak a 
krakói zárdaeset alkalmából támadott egyházostromlókat, 
világi pap-, szerzetes- és apáczahóhérokat tollúk és nyomós 
érveik hatá lyával legyőzik vagy legalább megszégyenítve 
rendre utasí t ják, hanem a legújabban mélyen bukott J á -
c i n t a tya sajnos tévedését is k imuta t ják , őt magát pedig 
megtagadott anyja , az egyház édesen ölelő s már-már feléje 
ki tár t ka r ja iba visszavezérelni törekesznek. 

Ilyenekül örömmel üdvözölhetjük a jószellemü kath . 
journalis tákat , köz tük az egri „Egyházmegyei Közlönyt", 
mely „A zárdakérdéshez" czimü czikkel legújabban az 
egyház elleneinek Krisztustól alapított ős és soha el nem 
évülhető, — mert n e c p o r t a e i n f e r i p r a e v a l e b u n t 
a d v e r s u s e a m , — intézménye ellen irányzott vak dühét 
többi között ekként kisérti meg lecsillapítani: „Ha hely-
telen az institutio, ám vitassuk meg ezt . Gyümölcséről Íté-
lik meg a fá t . Ti csupán a kihágásokat lát játok és veszitek 
számba. A birálat eme neme divatozik régtől. Helyén volna, 
hogy vegyétek számba az érdemeket is." 

„A tudós respublica elsőrangú tekintélyei közül a leg-
többen úgy vélekedtek s vélekednek ma is, hogy ez istitu-
tionak temérdekkel tartozik a polgárisodás. A czivilizált, 
humánus, érző szivet illeti meg a fá jdalmak s szenvedés 
ezen tetézése. Hogy anyagilag megejthessem, elébb erköl" 
csileg kell őt kivégeznem, — érdemli, nem érdemli, — mind-
egy: magasabb számítás kivánja bukását ." Tisztelettel említ-
jük a világhírű orleansi püspököt, D u p a n l o u p o t , ki az ex-
carmelitát tévelyére atyai gyöngédséggel figyelmeztetve, 
számára a várat lan nagy bukás örvényéből az üdv révpart-
jául a római katholikus egyházat s békítő eszközül annak 
békülékeny anyai szivét és haj lamát ajánlotta. 

De az egyházhoz hü, gyermeki indulattal ragaszkodó, 
fiaiul tekinthet jük azokat is, k ik áthatva bensőleg e jelszó-
tól : „Dilexi decorem domus Dei et locum habitationis gló-
riáé eius", az Ur ha j l ékának feldíszítésében lelik örömüket 
s jól fogván fel sz. Pál apostol emez értelmét : „Méltán j á r -
ja tok a hivatás szerint, amelyre hivat ta tok" (Efez. 4,1), 
keservesen keresett munkadi juk filléreit áldozzák fel egy-
házi czélokra, ezáltal hivén egyházuk iránti kötelmeiket 
egész tehetségük szerint leróhatni. 

Ez utóbbiak sorába számítom a helybeli és az ezzel 
egyesült szomszéd dernei bányásztársulatot , mely templo-
munk igenis megkivántató feldíszítésére s pártfogójuk, szent 
Kelemen pápa és vér tanú, tiszteletére egy gyönyörű vörös 
nehéz selyem-atlasz s 160 ft. é r tékű társulati lobogót csinál-
tatott Pesten s azt a k.-h.-váraljai egyháznak ajándékozá. 

Mult vasárnap azaz f. hó 17-én tar tatot t meg főtiszt. 
P o n g r á c z György, helybeli esperes-plebános úr egyházi 
ténykedése és T r i b a l c s i k János hárskút i plébános s a 
helybeli káplán segédlete mellett a zászlószentelés, mely mi-
nálunk r i tkán lévén, mind az ezen alkalomra összegyűlt 
hiveink és a megjelent vendégek száma, mind a tanúsított 
részvét és buzgóság tekintetéből a nagyobbszerü ünnepély 
jellegét ölté magára. E z t megelőzé a segédlő káplán által 
mondott alkalmi sz. beszéd, melyben szónok a munkás-
ság előnyeit és hasznos voltát fejtegeté, feltüntetvén azt 
úgy, mint az Isten dicsőségének előmozdítására s az élet 
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boldogítására nézve a legczélravezetőbb eszközt. A zászló-
anyai tisztet tek. K l e k n e r János, dernei uradalmi gyár-
igazgató úr egyik kellemdús és szépreményű leánya, I l k a , 
volt szives magára vállalni, ki is családjának tulajdonává 
vált vallásos ihlettséggel tüzé fel a zászló tetejébe a hosszú 
fehér selyemszalaggal diszlö füzért, annak jeléül, hogy a 
szűzi tisztaság lilioma Istennek legillőbb és legtetszöbb ál-
dozat ! 

A zászló mindkét oldalát ékítő olajfestmény valóban 
izlésteljesnek és sikerültnek mondható, melyek egyike a 
bold. Szűz koronáztatását, másika pedig sz. Kelemen pápát 
és vértanút ábrázolja. A képek kivitele az előttünk isme-
retlen művészt és a lobogó minden várakozásnak megfelelő 
kiállítása t. O b e r b a u e r Alajos pesti egyházi szerek áru-
sát méltán dicsérik. Szívemelő ünnepélyünk leírását azon 
hő, mindenikünknél visszhangra talált óhajjal zárom be : 
vajha derék és hitbuzgó bányászaink élő példáját nemcsak 
itt, hanem másutt is minél számosabban követnék, megem-
lékezvén G e r s o n e buzdító nyilatkozatáról : „Inkább 
száradjon el kezem, nyelvem pedig szám padlásához ragad-
jon, mint egyházamról megfeledkezzem." Pelká Péter. 

DUBLIN. Az irhoni anglikán püspökök augusztus 
elején itt, az ir prímás, Beresford érseknek elnöklete alatt 
összegyűltek, hogy tanácskozzanak a felett, miként lehetne 
azon csapást elviselhetővé tenni, melyet a legújabb, az ir 
államegyháznak eltörlését elhatározó, bili, reájuk mért. — 
Ezen főurak, úgy látszik, szükségét érzik annak, hogy kife-
jezzék sajnálatukat, melyet a dúsjövedelmü beneficiumoknak 
elvesztése keltett szivükben, azon javadalmaknak, melyeket 
oly jól tudtak fordítani — családaik javára. Sorsuk épen 
nem sajnálatra méltó ; mert az ily igazolhatatlan állapotnak 
eltörlésére, minő az ir-anglikán egyháznak fenállása volt, 
már régen elérkezett az idő. Háromszáz esztendő óta kény-
szeriték az elnyomott s tönkretett katholikus népet, hogy 
oly isteni tiszteletet tartson fen, mely nem az övé ; de ha 
Olaszországról volt szó, akkor lapok és miniszterek vetél-
kedtek a jajveszéklésben azon szerencsétlen nép felett, me-
lyet a pápa, a toskánai főherczeg, a nápolyi király, a mode-
nai és parmai berezegek „elnyomtak !" 

Az egybegyűlt főpapok két napig tanácskoztak ; ta-
nácskozmányaik eredményét azon határozat képezé, hogy 
mindenekelőtt vegyes, papok- és laikusokból álló, zsinatot 
kell egybehívni, melynek feladata leend azon rendszabályo-
ka t megalapítani, melyeknek foganatosítása által az egy-
háznak az u j törvényekhez való alkalmazkodása gyakorlati 
kifejezést nyerjen. 

Az eddig mutatkozó előjelek azonban azt engedik sej-
teni, hogy a laikusok ezen zsinaton nem épen fognak lépést 
tartani a papokkal. A lapok máris azt tanácsolják a vilá-
giaknak, hogy levetve a püspökök j á rmát vagy maguk 
kormányozzanak az egyházban vagy legalább mint első-
rangú tekintély ; a papokat nem illetvén, csak a második 
hely. Ez lesz valószínűleg eredménye az u. n. dísendow-
ment-billnek. 

Ki van számítva, hogy mindazon igen dús nyugpén-
zek leszámítása után, melyeket az ir-anglikán hierarchiának 
eddig javadalmazott tagjai ezentúl húzni fognak, még kö-

rülbelül öt millió font sterling marad fen ; ezen pénznek hová 
fordítására nézve azonban szétágazók a vélemények. Néme-
lyek vasutakat akarnak ra j ta építeni, mások egy palotát 
az álkirály számára, ismét mások azt tanácsolják, hogy 
ezen összeggel egy bensziilött Írekből álló testőrség szervez-
tessék, mely a majdan Irhonban lakó királyi herczegek 
szolgálatára legyen. 

Néhányan azt hiszik, miszerint a minisztérium a jövő 
parlament elé egy törvényjavaslatot fog terjeszteni, oly 
irányban, hogy ezen fenmaradó pénzzel az irhoni katholikus 
papság segélyeztessék, ami magában véve csak igazságos 
lenne; ámbár meg vagyunk győződve arról, hogy az irhoni 
clerus a kormánynak ezen ajánlatát egyhangúlag visszauta-
sítandja, bármily alakban tétessék is az. — Előzményt ké-
pez erre azon eset, midőn az irhoni püspöki kar minden 
államsegélyezés ellen erélyesen tiltakozott, akkor t. i., mi-
dőn ezelőtt néhány esztendővel arról volt szó, hogy az ir-
honi katholikus papság hasonlólag javadalmaztassék, mint 
az anglikán hierarchia. — Mondják, hogy a lordok akkor a 
kath. papságnak ezen önzéstelenségén nagyon csudálkoztak ; 
mit viszont mi nem csudálhatunk oly uraktól, minők e 
lordok, kik előtt a pénz a legfőbb jó, miért az ember mindent 
áruba bocsát, még tán meggyőződését is. 

Az irhoni katholikusok igen nagy örömmel fogadták 
a bilinek megjelenését, ámbár ez épen nem elégítette ki 
minden várakozásaikat, mert még egy más, igen égető kér-
dés vár ja megoldását : az u. n. landlordok kérdése. Addig, 
míg ezen kérdés nem lesz megoldva, nincs üdv és szerencse 
az irhoni földműves számára ; mort az idegen képzelni sem 
tudja, mily szerencsétlen és nyomorult ezen ország azért , 
mivel a bérlőnek, a földművesnek és a munkásnak sorsa 
egyesegyedül csak a földbirtokosnak szeszélyétől függ. — 
A földesurak és a bérlők közti ezen viszony a legnagyobb 
igazságtalanság és jogsérelem s a nép mégis türi ; a bérlő 
vet, de nem arat ; ha a jószágnak értékét észszerű művelés 
által emeli, nem a maga számára teszi ez t , hanem az 
úr számára; ha épít, az úrnak épít, ki, ha tetszik neki, 
minden nap leromboltathatja a bérlője által épített házat . 
Mindezek így lévén, igen nehezen érthető meg, miként pa-
naszkodhatik Angolhon, hogy az irek roszindulatúak és 
forradalmárok és hogy a kivándorlás évről évre nagyobb 
mérvben szaporodik. Törültessenek el ezen százados igaz-
ságtalanságok és Irhon a britt birodalomnak legcsendesebb 
és leghívebb tartománya lesz. 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 

288 pag. 1 Thlr ." 

(Folytatás.) 

Felfogták és átértették ezt már a kereszténység haj-
nalkorának ragyogótehetségű férfiai is, mint egy sz. Ágos-
ton, Chrysostom és Jeromos s többen mások, kik, ámbár 
tántoríthatlan hittel és változhatlan meggyőződéssel hitték 
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azt, hogy valamint a jézusi kinyilatkoztatás tökéletes ki-
nyilatkoztatás, úgy ezen kinyilatkoztatásnak azon forrása 
is, mely szent iratnak neveztetik, nem tűr többé, mint olyan, 
semmi tökélyesbülést : mégis roppant tudományi készülettel, 
önmegadással, egész életüket hittani búvárkodásoknak, jele-
sen az egyház szellemében, szelíd szeretettel, szentirati fej-
tegetéseknek szentelék. 

Es miért ? Nem másért, mint, hogy a keresztény val-
lás tekintetéből, melyet igaznak tartottak, a szent irás értel-
mének elsajátításában és mélyebb megismerésében előhaladni 
és másoknak értelemcsábító, mint puszta fényűzési czikk 
gyanánt előhordott magyarázatait , melyek azon sokféle 
örvény és tévút megásói voltak és lesznek, — elhárítni 
igyekeztek. 

Ámde, minden más előtt az értelmezés elvére nézve kell 
hogy világos és tiszta fogalmat szerezzünk, mert abból kell 
a fejtegetés szabályainak folyniok. 

Nem levén egyébiránt szándékunk a szent irás elfogu-
latlan és tudományos vizsgálatra fektetett magyarázásának 
félreismerhetlen becséről értekezni, — a mondottak szol-
gáljanak annak feltüntetésére, hogy egyedül a tudományok 
minden eszköze sem elégséges arra, mint a tapasztalás leve-
rőleg váltig bebizonyította, hogy valaki a szent könyvekből, 
ezen isteni forrásból, Krisztus Jézus tanítmányát azon biz-
tossággal meríthesse, mely az igazi hitben oly lényegesen 
megkívántatik. 

Es ezt annál inkább kell hangsúlyozni, mivel nem oly 
régen múlt el az idő, midőn az még felsőbb kath . hittanin-
tézetek egyikében-másikában is, melyek t. i. a közáram-
lat (a felfuvalkodott bölcselkedést aka r juk itt érteni) által 
engedték magukat sodortatni, oly kevéssé vétetett figye-
lembe, hogy csak a fájdalom érzetével vegyült emélkedéssel 
lehet rá gondolni is ! — Adjunk hálát a jó Istennek, 
hogy ügyünk e tekintetben az utóbbi tizedekben jobbra for-
dult, biztos reményt nyúj tva arra, miszerint az egyedül he-
lyes felfogás és módszer, mely a szent könyvben búvár-
kodót nem fosztja meg ezentúl hitétől, fog folytonos hala-
dásnak örvendeni. 

E czélra az előttünk fekvő műnek tudós szerzője is 
munkabíró vállaira több éven át bízott hatásköréhez mérve 
közremüködék. Hogy pedig a magánhasználatra koronkint 
kidolgozott tárgyakat teljes könyvvé alakítva, nyilvánosság 
elé bocsátja, azon óhajjal kisérve : vajha kedves jelenségül 
tűnjék fel a kath. theologiai irodalom terén ! egyúttal mű-
ködéseit figyelemmel kísérő barátai felszólításai- és buzdí-
tásainak is köszönhető. 

De ideje immár tárgyunkra, az előttünk fekvő könyv-
nek ismertetésére, térnünk. 

Mit a czim is eléggé jelez, Friedlieb imezen művét, 
tar talmát tekintve, két részre oszthatni. Az első vagyis 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik" az értelmezéstan Ti O 
átalános elveivel, előzményeivel ismertet meg bennünket, 
melyeket jelesen a szent irásra nézve követni kell, ha csak 
balösvényre, melyen még napjainkig is, ezen a mindenek 
között legtöbb hitelt érdemlő könyvek könyve körül egy-
némelyek tévedeznek, jutni nem akarunk. — A „Prolego-
mena"-nak nevezett rész a magyarázattani szabályokkal 
foglalkozván nagyrészt, mint magától értetik, elvont körben 

mozog. De az átalános elvek nem elegendők az értelmezést 
illetőleg sem ; mert mind a tapasztalás, mind a dolog ter-
mészete váltig tanítja eme bölcs mondásnak „omnis vir tus 
in exercitio" igaz voltát.— Mire nézve a „Prolegomena"-nál 
jóval terjedelmesebb s „Anhang"-nak mondható rész, épen 
mintegy az elveket felvilágosító példákat tartalmazza. 

Vegyük szemügyre e részleteket a munkálatban, mely, 
mint látni való, már beosztásánál fogva, figyelmet érdemel, 
egyenkint. 

Ugy já r mindenek körül a t. szerző, hogy az értelme-
zéstanhoz való előismereteket adja az 1—41 lapokon. És 
ugyanakként, miszerint az 1—5 szakaszokban (vagyis az 
1 —11 lapokon) a szentirati értelmezéstan fogalma és fel-
adata hozatik szóba. Mielőtt tehát dr. Friedlieb tovább menne, 
helyesen nyúj t ja egyelőre a tudománynak fogalmát. 

Mit akar ő abban feltüntetni? Az ő főczélj a kimutatni, 
hogy a szent könyvekre vonatkozó értelmezés, az azokat 
tárgyaló magyarázás vagy röviden : bibliai értelmezéstan 
nem más, mint azon tudomány, melyben e kérdések : „ho-
gyan lehet a biblia helyes megfejtéséhez eljutni ? és mily 
szilárd biztosíték, erős alapelv áll e részben rendelkezésre ?" 
világosan és rendszeresen megoldatnak. — »Zeigt so, mondja 
erre nézve a t. szerző az 5 lapon, der geschichtliche Verlauf 
in Christenthum, dass die heil. Schriften verschieden aus-
gelegt worden sind und ist dabei unbezweifelbar, dass es 
doch nur eine richtige Auslegung ein Gegenstand von grös-
ster Wichtigkeit ist, (weil es nur eine richtige Auslegung 
geben kann) : so erhebt sich naturgemäss die Frage : Wie 
ist die richtige Auslegung der heil. Schrift zu gewinnen ? 
und welche Garantie ist hierfür zu bieten?" 

Die Disciplin, worin die in der Beantwortung dieser 
Fragen gelegene Ansicht gelöst w i rd , ist die biblische 
Hermeneutik oder die Lehre von der Auslegung der heil. 
Schrift." 

A második czikkelyben, 6 — 8 szakaszban (vagyis 
11—22. lapokon), melyben szó van az értelmezés, jelesen a 
szentirati értelmezés forrásairól, azon végeredményre jő szer-
ző, hogy a beszédmódon kivül, — mely alatt azon szokást 
kell értenünk, mely bizonyos nyelv szavainak a bel- és kül-
viszonyokhoz képest meghatározott érteményt szerezvén, 
azt mintegy a nyelvnek kulcsává teszi, — a szent irás fel-
fogása és megértése még más egyéb külső és belső körül-
ménytől függ, melyeknek teljes ismeretéhez a későbbkori 
olvasók magából a szólásmódból nem juthatnak. 

Azért épenséggel nem mellőzhetők a beszéd vagy irat 
nagyobb és kisebb részeinek összefüggése (contextus) és a 
párhuzamos helyek (Parallelstellen, 12 lapon), mint oly 
bensőleg összetartozó körülmények, melyek nélkül, ameny-
nyire rájok vonatkozik, minden beszéd vagy irat érthetet-
lenné lesz. De mindezeknél a szent Írásnak értelmezésében, 
— melyhez, mint a kinyilatkoztatás tárához még egy más 
meghamisítlan forrás, t. i. az isteni hagyomány járul kiegé-
szítőlég, — a netán előkerülő nehézségeket és homályokat 
főképen a csalhatatlan anyaszentegyház csalhatatlan tanító 
tekintélye, „Magisterium Ecclesiae infallibile", oszlathatja 
el. Ez azon alap, melyen az összes kinyilatkoztatott hit- és 
erkölcstan igazságösszlete rendületlenül nyugszik ; ez azon 
szikla és pedig élő szikla, melyen megtörnek a szent iratok 
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helyeire vonatkozó tévelyek, előitéletek és kételyek hul-
lámai ! — Egyébiránt, hogy a szent könyveknek istenite-
kintélyü magyarázója van, t. i. a csalhatatlan anyaszent-
egyház, melynek határozatain minden az igazság nemes 
vágyától lelkesedő s üdvsovárgó tiszta lélek teljes megnyug-
vást talál , mialatt saját értelmezésében mindaddig hibázni 
fog, míg annak tisztán és megmásítlanul megőrzött hagyo-
mányát nem követi : mindezt a tudós szerző a legrégibb 
szentatyákból is terjedelmesen és részletességgel bizonyítja 
be a 17—22. lapokon. Állításainak tanúiul idézi a követ-
kezőket : A legrégibb s legismeretesebb kanon-jegyzéket, a 
Muratori-féle töredéket, Irén lyoni püspököt, Justin vér-
tanút, alex. Kelement, Tertulliánt, antioch. Theophilt, Ori-
genest, nagy Athanázt, Rufint, nagy Vazult, naz. Gergelyt, 
Ágostont, Jeromost, továbbá a 679-ben tartott lateráni zsi-
nat 17-ik kánonát, 11-ik nicaei egyetemes gyülekezetet, 
IV-ik lateráni (1215-ben) zsinatot, az utolsót vagyis a 
Trientben megtartott egyetemes zsinatot és egynémely 
pápákat . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Ő f e l s é g e a kath. autonomia szervező gyűlésére 

vonatkozó választási szabályokat már megerősíteni kegyes-
kedett. tr 

— S z e m é l y z e t i e k . 0 felsége Pankovics Istvánt, 
munkácsmegyei gür.-kath. püspököt, v. b. titkos tanácsossá 
kinevezni ; — Dr. Samassa József m. k. osztálytanácsosnak 
s országgyűlési képviselőnek a sz. Ilonáról czimzett földvári 
apátságot adományozni kegyeskedett. 

— A d a k o z á s . Z a l k a János győri püspök ő mlga 
Rákos mezőváros többszöri tűzvész által meglátogatott la-
kosainak az irtás- és dézsmaváltság törlesztési összegéből 
600 frtot elengedni ; ugyanezen mvárosban 9 tűzkárosult 
zsellérnek marciushan 100 frtot, 5 tüzkárosultnak pedig 
septemberben 50 ftot adományozni kegyeskedett. M. Á. 

— Az esztergomi bazilika már teljesen elkészült s 
Mindszentnapon fog tartatni az ünnepélyes Te Deum, mely 
alkalomra a bécsi pápai nuntius is Esztergomba érkezik. 

— A pesti polgári kör Magyarország keresztyén-ka-
tholikusvallásu fiaihoz felhivást intéz, hogy tömegesen sies-
senek aláírni a már elkészített nyilatkozatot Ricciardihoz, 
mely nyilatkozat a kör irodájában, — a Tigris szállodában, 
van letéve. — Hogy ezen katholikusokkoz intézett felhivást 
Spitzer Bernát irta alá, magában véve elég jellemző. Meg 
mernénk rá esküdni, hogy az aláirók nem tudják : ki a 
keresztény-katholikus. De hogy a legnagyobb rész még azt 
sem tudja, mit akar Ricciardi, meg mit akarhat az egyete-
mes zsinat, tehát tulajdonképen mi ellen protestálnak, az is 
bizonyos. 

— Most jelent meg Turinban Luigi Biginellitöl egy 
26 lapra terjedő kis könyv, mely az egész világ minden 
megyéjében behozandó egyforma katekizmusról szól. Első 
pillanatra igen könnyűnek látszik ily katekizmus kidolgo-
zása; de ha mélyebben megfontoljuk a dolgot, észrevehet-
jük , hogy ez roppant nehézségekkel já r ; amiértis a szent-
szék ekorig megelégedett azzal, hogy a katekizmusok te-
kintetében az egységet ajánlotta anélkül, hogy egy vagy 

más katekizmust ajánlott volna. Alapos egyébiránt remé-
nyünk arra nézve, hogy az egyetemes zsinat ez ügyet is 
kezébe veendi. 

— Az „Osservatore Romano" jelenti, hogy Lefresne 
pap Lorottóben saját házát felajánlja mindazon főpapoknak, 
papoknak, pápai zuávoknak s ezek rukonainak, kik a zsi-
natra Rómába menve vagy onnan visszatérve Lorettóban a 
szent Szüzet akar ják üdvözölni. Ugy fognak nála fogadtatni 
s oly bánásmódban részesülendnek, mintha odahaza lenné-
nek. E nemes tett magában hordja dicséretét ! 

— A Ricciardi által Nápolyba összehítt anticoncilium 
alkalmasint megfelelend nevének, amennyiben concilium 
annyi, mint gyülekezet, tehát anticoncilium annyi, mint a 
gyülekezetnek ellentéte vagyis semmi gyülekezet,olyan,mely-
ben senki sem gyül össze. Luigi Stefauoni már ellene nyi-
latkozott Ricciardi anticonciliumának ; legújabban Trapolli, 
az olasz szabadkőművesek nagymestere inti alárendelteit, 
hogy abban részt ne vegyenek. Hasonlókép ellene nyilatko-
zott már régebben a franczia szabadkőművesek nagymestere 
Mellinet, ki meg Bordeauxban akar gyűlést tartani. — 
Kell is nektek gyűlés, flagellum equo, camus asino et virga 
in dorso impudentium. Prov. 26. 3. 

— Mult napokban temették el polgárilag (!) Sainte-
Beuve egykori franczia senatort, istentagadó szabadgondol-
kodót, természetesen minden egyházi szertartás nélkül úgy 
miként „Pays" után az „Aug. Pztg" mondja: wie das erste 
beste Thier, wie unter den Peitschenhieben eines Kutschers 
verendetes Pferd oder wie ein krepierter Ochs verscharrt 
wird. Ez az a hires St.-Beuve, ki mult nagypénteken tár-
saival, köztük Napoleon herczeggel, nagyszerű lakomát 
rendezett csupa húseledelekből s miután egész késő reggelig 
dőzsöltek, a megmaradt csirkecsontokból egy hegyet csinál-
tak, arra keresztet tettek s azt kolbászokkal dobálták. Ily 
emberre a Paysnek fentebb idézett szavai igen ráillenek. 
Kár volt neki a temetési szertartás ellen tiltakozni, hisz ily 
ember úgy sem érdemel többet, mint hogy elásattassék, 
mint az állat. íme, ez is egy dicső példánya azoknak, kik 
az egyháznak ellenségei s a népnek boldogítói ! 

— A spanyol forradalom küzd a forradalommal. Va-
lencia város elkeseredetten küzdött a forradalmi kormány 
hadai ellen s hogy a testvérvér kiontását meggátolja, az 
odavaló érsek néhány kanonokja kíséretében a torlaszokra 
ment s mindenre kérte hiveit, szűnjenek meg testvéreik 
vérét kiontani s béküljenek ki a kormánynyal. — S mégis 
a papságot üldözi a szabad spanyol kormány ! 

— A lyoni katholikusok kérvényt intéztek a szent-
atyához, hogy az angyali üdvözlet másik részében a Mária 
névhez hozzá csatoltassék legszebb kiváltságának említése : 
immaculate concepta. 

— Miután az egyházi elöljárók által Jácint atyának 
a visszatérésre adott határidő lefolyt s ő még sem tért visz-
sza, megfosztatott minden viselt hivatalától s reá a nagyobb 
kiközösítés kimondatott. — Természetes következménye 
azon hallatlan gőgnek, melylyel az egyházat, meg a köze-
ledő egyetemes zsinatot is saját elvei s nézetei után akar ta 
volna reformálni. Ipse moritur, quia non habuit disciplinant 
et in multitudine stultitiae suae decipietur Prov. V. 23. 

— A párizsi szent Genovévatemplom érzékeny jelenet-
nek volt színhelye a mult hetekben. Négy protestáns család 
tért vissza az egyház kebelébe s tette le a hitvallást Freppel 
abbé kezeibe. E családoknak rokonai mind megjelentek az 
ünnepélyen s a hitvallás letétele után könyek ár ja közt üd-
vözölték egymást. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. Kocsi Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

ê 
?psten, november 3-án. 8 6 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián) s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

T A R T A L O M : Ismét a „Sola Salvifica«. — A ma-
gyarországi kath. egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 

> Vegyesek. 

Isinét a „Sola Salvifica'4. 
(Folytatás.) 

A „Religio" II. f. 20. sz. 154. lapján olvasható 
észrevétel a benfoglalt bitnek és láthatlan benső szel-
lemi egyháztagságnak a „Religio" 46. sz. 363. lap-
ján és 51. sz. 402. lapján általam tett meghatározá-
sára, illetőleg kifejtésére vonatkozik, mintha én a 
kinyilatkoztatás minden ismeretének szükségességét 
tagadnám a ki nem fejtett hit fogalmához; és pedig 
először kifogás tétetik ellene a „ r ó m a i k á t é b ó l " . 
Tiszteljük mi ezt, mert a tridenti zsinat határozatá-
ból Íratott és pápai tekintély alatt adatott ki ; de 
még sem bir oly nyomatékkal, mint akár a symbo-
lum, akár az egyetemes zsinati határozatok, mert 
nyilvános használatul az egész egyház részére nem 
parancsoltatott meg. De tegyük egyerejüvé az előb-
biekkel, még sem bizonyít állításom ellen az idézett 
hely; mert a „Cath. Rom. de 9. art. sym. qu. 18", 
czime után is : „Qua ratione ci-edere Christi ecclesiam 
ad articulos fidei pertineat", azt adja elő : hogy az 
egyház, épen mint más kinyilatkoztatott igazság, 
hit tárgya, habár látható is, mint emberekből álló 
társaság; azaz: mi bizonyos tekintetben látható s 
így a tudás, ismeret körébe esik, más tekintetben 
lehet hit tárgya ; még hozzá csakis a külső egyház-
tagok tartozván, a szöveg czéljához így csak azokat 
említi, nem zárván ki egyszersmind a szellemi belső 
tagokat; sőt a „9. sym. art. n. 14", ezeket tartal-
mazza e kérdés után : „Qua ratione Ecclesia Cbristi 
sit catholica ?" „Praeterea omnes fideles, qui a b 
A d a m in h u n c u s q u e d i e m fuerunt, quive 
futuri sunt, quamdiu mundus exstabit, veram fidem 
profitentes, ad eamdem Ecclesiam pertinent, quae 
super fundamento Apostolorum fundata est ac Pro-
phetarum, qui omnes in illo lapide angulari Christo, 
qui fecit utraque unum et pacem iis, qui prope et 

II. Félév. 1869. 

iis, qui longe, annunciavit, constituti sunt et fun-
dati." Kérdezem, hogyan birhattak oly hittel mind-
azon hivek, minőt a „Religio" 20. sz. 153. lapján 
előír s miről állítja : „az egyház eredetének tény-
leges, positiv és történelmi tudatán alapult és Isten-
től ihletett hitben lehet csak a többi egyes hittitkok-
és ágazatokbai hitnek benfoglaltatni." 0, az a Meg-
vá tó utáni várakozás mind a zsidók-, mind a pogá-
nyoknál átalában nem volt olyan', mert nem is lehe-
tett, mint a minő hitfogalom ott a „Religio" észre-
vételeiben kivántatik; pedig írva van: „Ipse erit 
expectatio gentium" Gen. 49,10. „Desideratus cun-
ctis gentibus" Aggaeus c. 2. Ez értelemben írja sz. 
Ágoston : „Homines quosdam non terrena, sed coe-
lesti societate, ad veros Izraelitas, supernae cives 
patriae pertinentes, etiam in aliis gentibus fuiäse 
negare non possunt, (Judaei) qui si negent, facile 
convincuntur de sancto et mirabili viro Job. Divi-
nitus autem provisum fuisse non dubito, ut ex hoc 
uno sciremus, etiam per alias gentes esse potuisse, 
qui secundum Deum vixerunt-, eique placuerunt, 
pertinentes ad spirituálém Jerusalem, quod nemini 
concessum fuisse credendum est, nisi cui divinitus 
revelatus est unus mediator Dei et hominum ect." 
Lib. 18 de civitate D. c. 47. Ismét : „Quicunque ab 
exordio generis humani in eum (Christum) credide-
runt, eumque u t c u n q u e intellexerunt et secun-
dum ejus praecepta pie et juste vixerunt, quandolibet 
et ubilibet fuerint, per eum procul dubio salvi facti 
sunt." Epist. 102. quaest, 2. n. 12. Hogyan egyez-
tethető meg ismét ez az „implicita fides"-hez okvet-
lenül megkivánt kellékekkel? Lássuk aquinói Ta-
mást: „Qu! salvati inter eos, quibus revelatio non 
fuit facta, non fuere salvati absque fide mediatoris ; 
quia etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt 
tamen fidem implicita m in d i v i n a p r o v i d e n t i a , 
credentes Deum esse liberatorem hominum secun-
dum m o d o s sibi p 1 a c i t o s et secundum quod ali-
qu'ibus veritatem cognoscentibus Spiritus revelasset". 
Summa 2 2 quaes. 2. a. 7 ad 3 Jól írja tehát derék 
Palásthynk: „Gentibus quoque desiderium fuit Jesus 
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Christus, si desideraverunt eum, profecto etiam cre-
diderunt. Multi reges et proplietae desideraverunt 
eum videre.« Theol. Mor. Cath. P. II. 89. 

A „Religio" 20. sz. 153. lapján meghatározott 
„implicita fides" helyén van ott, hol rendes úton az 
ige hirdetőjétől veszi az ember, tehát külső rendes 
eszköz által a hit tárgyát ; de én rendkivüli esetről 
szóltam, hol alkalma nincs a jóakaratú igazság után 
törekvőnek a kinyilatkoztatást megismerni, hanem 
Isten rendkivüli belső megvilágosítás által közli vele 
ismeretét. Tehát nem is tagadtam átalában a kinyi-
latkoztatás ismeretének szükségességét, mert ezt Isten 
rendkivüli működésétől vártam; csak az ember ré-
széről állítottam elégnek azt, amit tehet, a benfog-
lalt hitet ; — facienti, quod in se est, Deus non de-
negat gratiam ; — a többit Isten véghetlen bölcse-
sége és szeretete munkálja. 

Ha mindéi tudományról áll az, mit Cicero 
mond : „Omnis ingenuarum et humanarum artium 
doctrina uno quodam societatis vinculo continetur", 
pro Arch. poet. : mennyivel inkább szem előtt tar-
tandó a hittudományban. Hány igazságra kell fi-
gyelmünknek irányulni csak az általam elemzett 
benfoglalt hit processusában is ; mit lia nem veszünk 
tekintetbe, bizony félszeg nézetek támadnak. Ossze-
függőleg egyházunk kegyelemrőli tanával, tagad-
hatlan, hogy Isten mindegyiknek, tehát az isteni 
kinyilatkoztatás világától elzártaknak is, ad idő- s 
helyszerinti elégséges kegyelmet, — nem értem 
ugyan a külső isteni hivást, mely rendesen az üdv 
igéje hirdetése által történik, hanem a belső, értelmet 
megvilágosító és akaratot indító, kegyelmet ; bizo-
nyos továbbá az is, hogy ezen elégséges kegyelem-
mel összműködve a hitetlen, még ilyen, az örök üdv-
re érdemes cselekedeteket nem végezhet, mert : hit 
nélkül lehetlen kedvesnek lenni Istennél s a hit a 
megigazulás kezdete. 

A hitetlennek nyújtott kegyelem tehát mintegy 
orvosszer, mely által segíttetve a természeti törvé-
nyeket betöltheti és az ellenük daczoló nehézségeket 
legyőzheti. Ezután együtt munkálva Isten segélyé-
vel új és nagyobb kegyelmet nyer, mivel természet 
rendbeli jó tett által a megszentelő kegyelem aka-
dályát már legalább negative elmozdította, ameny-
nyire az ingyenkegyelem elé gátat nem tesz többé; 
— míg Isten végetlen irgalmából őt a természetfe-
letti rendeltetésre hívja a h ;t kezdete által és pedig 
vagy küld embert e czélra vagy belülről működik 
kegyelme; senki sem tagadhatja, hogy a minden-
ható bölcs Isten belső kegyelme vagy más eszköz 

és mód által azt teheti, mit máskor rendesen isteni 
követének szava tesz, amely külömben is a belső 
kegyelem nélkül sikertelenül marad. Tehát az elő-
adottak szerint Isten a hitetleneknek is ád kegyel-
met a természeti törvények megtarthatására, mert 
ha nem adna, vagy nem vétkeznének a természeti! 
törvény ellen azt nem teljesítve, pedig az apostoli 
okoskodása után Rom. 1,20, a pogányok nem ment-
hetők, midőn Isten akaratja ellen cselekedtek, mert 
azt megérthették a teremtményekből, tehát követ-
kezik, hogy menthetők volnának s így reájuk nézve 
az üdv is lehetséges leendett, ha a természeti törvé-
nyekkel egyezőleg éltek volna ; vagy pedig lehetet-
lenségre köteleztetnének és szükségkép vétkezné-
nek beszámíthatólag ; vagy pedig csupán maguk-
ra hagyatva a természet erejével betölthetnék 
az egész törvényt; mely tételek ismét az egyház 
tanításába ütköznének. Tehát, mielőtt a hitetlen Isten 
belső kegyelme által vezérelve a hit természetfeletti 
ajándékával birna, a természet rendje szerint csak 
erkölcsi jó tettre képes, amennyiben Isten nem úgy 
tekinti mint bűnt; de ha hitre tett szert az isteni ke-
gyelem indítása és segítsége által a nyert megszen-
telő kegyelem előtt, habár nem is az örök életre ér-
demes, de erkölcsileg természetfeletti jó cselekedete-
ket is vihet véghez ; a hit által itt értjük az úgy 
nevezett kezdőleges, nem tökéletes hitet, miről szent 
Ágoston beszél: „Nec tamen sine a l i q u a f i d e 
donabat et orabat" Lib. de Praed. SS. Máshol össze-
hasonlítván a tökéletes hitet a születéssel, a tökélet-
lent a fogamzással, így ír: „Fiunt ergo inchoationes 
quaedam fidei conceptionibus similes; non tamen 
solum concipi, sed etiam nasci opus est, ut ad vitám 
perveniatur aeternam. Non enim catechumeni non 
credunt, aut vero Cornelius non credebat Deo, cum 
eleemosynis et orationibus dignum se praeberet, cui 
angelus mitteretur ? sed nullo modo ista operabitur, 
nisi ante credidisset; nullo modo credidisset, nisi 
vei s e c r e t i s p e r v i s a m e n t i s a u t s p i r i -
t u s vei m a n i f e s t i o r i b u s p e r s e n s u s co r -
p o r i s a d m o n i t i o n i b u s v o c a r e t u r . Sed in 
quibusdam tanta est gratia fidei, quanta non sufficit 
ad obtinendum regnum coelorum, sicut in catechu-
menis, sicut in ipso Cornelio, antequam sacramento-
rum participatione incorporaretur Ecclesiae. In 
quibusdam vero tanta est gratia fidei, ut jamcorpori 
Christi et sancto Dei templo deputentur." Lib. I. ad 
Simpl. Quaest. II. 

Igaz marad az, mit ugyané szentatya ír : „Si 
sapientia et Veritas non totis animi viribus concu-
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piscatur, inveniri nullo pacto potest. At, si ita quae-
ratur, ut dignum est, subtrahere sese atque ab-
scondere a suis debitoribus non potest. Amore peti-
tur, amore quaeritur, amore pulsatur, amore revela-
tur, amore denique in eo, quod revelatum fuerit, 
permanetur." De moribus Eecl. lib. I. c. 17, n. 31.32. 
Halijuk még Bossuet nézetét is e tárgyról: „Jóllehet 
a hitetlenek, kik az evangelium hirdetését még nem 
hallották, nem birják azon kegyelmet, mely a hithez 
(közvetlenül) szükséges; mégis lehet náluk oly ke-
gyelmet feltételezni, mely által szivükben egy távoli 
előkészület tétetik és ha ezt úgy, amint kell, hasz-
nálják, Isten bölcseségének és jóságának kincseiben 
találand eszközöket arra, hogy őket lassankint az 
igazság ismeretére vezesse." Reflexiones sur le N. T. 
§. 17. Ezt írtam én is a „Religio" 50. sz, 395. lap-
ján : „a kereszteletlen ember, — természetesen az 
igazság után vágyva, — ha nem bir még Jézus is-
meretével, ki által van egyedül üdv, akkor az isteni 
gondviselés őt is az igazsághoz vezetendi és pedig 
vagy láthatólag, hozzá hittérítőt küldve vagy lát-
hatatlanul, midőn szívébe belső világosságot áraszt" 
stb. Hasonlókép ír idevonatkozólag az angyali tudor: 
„Si aliquis in sylvis vei inter bruta animalia nutri-
tus ductum rationis naturalis sequatur in appetitu 
boni et fuga mali, certissimum est tenendum : quod 
ei Deus vei per internam inspiratiouem revelaret ea, 
quae adcredendum sunt necessaria vei aliquem fidei 
praedicatorem ad eum dirigeret, sicut misit Petrum 
ad Cornelium." Quaest. 14. de vérit, art 11. 

(Folyt, köv.) IS it a. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját élőké -
szitő kongressns Pesten. 

P a l á s t h y Pál beszéde a káptalanok, szerzetek és 
kegyurak szavazatának ügyében. 

Föeszmém, mely minden követelményeket magában 
foglal, ez : törekvésünk ezélja a k a t b . a u t o n o m i á t 
hozni létre, tehát olyant, mely a kath. egyház körén belül, 
a kath. egyház papi s világi hiveiböl alakulva, kath. ügyben, 
kath. vallási, egyházi czélokra működik. Mint kath . testület, 
mint kath. hivek összege e hazában, a kath. életnek, a kath. 
működésnek jellegét mindenkor és mindenben magán kell 
viselnie, tehát a kath. egyliázat, az ö egyetemes és egységes 
szervezetében, mint tényt, elfogadni s szerinte igazodni. 

Protestáns autonomia, ha szabad igen kis mértékre 
szorított hasonlattal élnem, a protestáns tant, felekezeti 
egyesületet, mint tényt elfogadta, ennek tani és fegyelmi 
jellegét magán hordja, prot. szellemben, prot.felekezetének 
czéljaira működik. Prot, elv, prot tan, prot. egyesületi tény 
ellen nincs prot. autonomia: a kath. egyház tana, fegyelme, 
szervezeti testülete ellen sem lehet kath. autonomia, — va-

lamint Magyarország létjogai, már kifejlett nemzeti élete 
ellen nem lehet magyar alkotmány ; ami ilyen, az lehet erő-
szak, lehet jo gtalan nyomás, de nem magyar alkotmány. 
Prot , autonomia, a prot. felekezettől elütve, például, kath. 
irányban, k a t h . szellemben működve , boldogtalan zavart, 
összeütközéseket szülne a felekezetben; ugyanez történnék 
a kath. egyházban , ha a kath. autonomia, a kath. egyháztól 
elütve, nem kathol. irányban, nem katholikus szellemben 
indulna. 

Ez t mondja mindenikünknek kath. hitösztöne, ezt su-
gallja mindenikünknek kath. szivnemessége : létrehozandó 
m u n k á n k a t soha az egyház ellen , hanem mindig szerinte 
igazítani, ide átteendő ügyeit úgy vezetni, hogy sem a 
kath. tanba, sem az egyetemes egyházi fegyelembe ne üt-
közzünk. C sak az egyház kebelében működve fog az auto-
nomia birni jogosultsággal, tekintélylyel, hatalommal, mint 
maga az egyház, mely isteni alapitójától létjogokkal felru-
házva, jogot nem kér, hanem jogainak elismerését követeli. 

Hogy amire ezen tanácskozásainkban törekszünk, az 
kath. autonomia legyen, a választási szabályjavaslat készíté-
sénél nem volt szabad az egyházat egyszerűen papi és világi 
elemre osztani ; mert a papi elem már történetileg erősen 
kifejlett, elkülönített, az egyház előtt joggal, tekintélylyel 
felruházott tényezőket mutat fel, mint a kápta lanok s tanitó 
szerzetes rendek ; a világi elem p edig, az egyszerű hivek 
mellett, a canoni törvényhozás által elismert és védett, a 
kath. élet nagy tényezőjét muta t ja fel, az egyházi kegyura-
kat. Erőszakot tennének körünkben az egyház szervezetén, 
ha ezen tényezőket mellőzve, a kath. egyházat egyszerűen 
papi és világi elemre osztva vennők s aminek az egyeteme-
sen érvényes kath. egyházi fegyelemben elismert külön 
testületi állása van, azt intézkedéseinkben átalános foga-
lomba olvasztanék, elvetvén az intézményt, esetleg elfogad-
va a személyt, holott az egyház előtt nem a személy, hanem 
az intézmény a fő, — fő, nem pedig esetleges, a kath. élet-
ben. Ismerem, mert napjaimnak terheit öntudattal viselem, 
a rejtélyes, de keresett rejtélyességében sem rejtélyes ellen-
szenvet a világban a káptalanok és a szerzetes rendek ellen ; 
igen károsan jellemzené kezdeményünket, ha mi, a kath. 
egyház hivei, ezen ellenszenvnek végrehajtói lennénk e 
körben. 

Kath. autonomia munkánk ezélja s ennek a kath.életbe, 
amint ez megvan, kell beillesztetnie, tehát azon tényezőkbe, 
melyek a kath. életben mint működők elismervék. Előké-
szítő munkával foglalkozunk, a zért e követelménynek már 
a választási szabályokban eleget tenni szükségesnek látom. 

Nem folyamodom, amint lát ják, az ékesszólás müfor-
dulataihoz ; a dolgot magát saját nevén megnevezem, úgy 
állítván elő, amint van. Legjelesebb táj- s természeti tárgy-
festőnek azt tartom, ki a tárgyakat , a tá jakat , úgy adja 
elő színekkel s arányokkal , amint vannak ; én is a kath . 
eszmét megnevezve, puszta megnevezés sel igazoltam. Akik 
más elméletből indulnának ki, előbb elméletük helyességét 
s itt e tárgyra alkalmazhatóságát kötelességük bevitatni s ak-
kor elvont bölcseimi vitákba bonyolódnánk be ; holott a kath. 
eszme justificata in semetipsa. Mily testület, mily jogosultságú 
hatalom lenne az autonomia ugyanis, ha a kath . egyháztól 
elütve, a kath. egyház körén kivül lépve, mégis kath. ügye-
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ket akarna kezelni, a kath. nép, szóval, a kath. egyház, ne-
vében szólani ? 

A kath. egyház iránt elidegenedott elemnek kezéből 
akar juk kivenni a kath. tá rgyakat és mégis, ha az egyhá-
zon kivül álló elvből, tanból, elméletből alkotnók az auto-
nómiát, kath. ügyeinket ép ily idegen elemnek adnók á t ; 
dolgoztunk volna tehát ad inscriptionem sepulchri. 

Autonomia, mint a bölcselemben modatnék viszony-
lagos fogalom, mely tárgyra mutat, amelynek irányában 
autonom, önálló, önintézkedő. Minek irányában autonom, 
önálló, öntörvényhozó ? Autonom a kath. egyház papi és 
világi hivekből álló képviselete, nem az egyetemes egyház 
vagy ennek szentséges feje irányában, mert ez vallási sza-
kadás volna s megszűnnék katholikus lenni ; autonom nem 
a kath. tan irányában, mert ez eretnekség, — nem az egye-
temes egyházi fegyelem és törvényhozás irányában, mert ez 
vallási lázadás volna s hol életet keresünk, ott halált talál-
nánk ; hanem autonom az állami hatalom, az állami igazga-
tás, a polgári törvényhozás irányában, hogy kath. lelkiis-
meretünk szabad legyen, békével élhetvén kath. életünk 
sajátságai szerint. 

Elismert tény, hogy a kath. egyház a fenálló hatalom-
nak legbiztosabb barátja, akire mindig lehet támaszkodni; 
de mialatt a polgári törvényeket tiszteli s h iveit azok iránt 
engedelmességre buzdítja, egyszersmind követeli, hogy hí-
veinek kath. életével ellenkező, ezen kath. életet fojtó vagy 
károsító törvényeket vagy igazgatási rendszabályokat, sem 
nagyban, sem kicsinyben ne hozzon és mikor ezt követeli, 
teljes öntudattal bir, hogy a lelkiismeretnek azon szabad-
ságát követeli, mely egyedül jogos, mely el is van ismerve, 
hogy a kath. cultus és életgyakorlat szabad, a kath. cultus 
és iskolavagyon kezelése az államtól szabad s teljesen 
független legyen. Autonom, öntudatos, önfejlő, önműködő, 
külső lökésekre vagy gyeplővitelre nem szorult, sőt ezekben 
önméltóságának megsértését kiáltva, ezen kath. életet lehető 
legnagyobb virágzásra, erőre fejleszteni, áldásos befolyását 
a társadalmi életre biztosítani igyekezvén. Nem bántva, 
ami másé, sőt más felekezetek szabad buzgalmán példát 
vévén, a kath. érdekeknek érvényt szerezni s ez úton a 
hazára, a többi felekezetekkel versenyt futva, áldást árasz-
tani — az autonomia feladata. Autonom tehát nem az egy-
ház irányában, mert híve az egyháznak ; autonom nem a 
felekezetek irányában, mert velük tényleg polgári bajtárs a 
hazában, a felekezetek biztosságában saját polgári biztos-
ságát tekintvén ; autonom egyedül az állami hatalom és tör-
vényhozás irányában, hogy mindkettőt a vallási, az egyházi 
térről visszatartsa, ahová az állami hatalom lépve, mainap 
csak zavart, nyugtalanságot, elégedetlenséget és így a ha-
zai erők csökkenését szülné, önmagának ártana. Nem köve-
telünk többet, mint ami már sarkalatos törvényünkben 
számunkra is biztosíttatott, hogy a k a t b . egyház gyermekei 
levén, ennek tanai, szokásai szerint élhessünk, ügyeinket 
legjobb lelkiismeretünk szerint zavartalanul kezelhessük, 
katholikusok levén, igazán katholikusok lehessünk, ma-
radhassunk. 

Ezen követelménynek megfelelni a szervező gyűlés 
legnagyobb feladata lesz ; de nem lehetett ezt figyelemből 
kifeledni, úgy gondolom, már a választási szabályjavaslat-

ban sem, hogy tényleg bizonyíttassék, miszerint a létreho-
zandó autonómiának éle nem az egyházra, hanem kifelé 
lesz fordítva s nem egyházi reformokra czéloz, melyek 
egyedül az egyházi törvényhozás tárgyai, hanam némely 
egyházi ügyek vitelére, az államhatalom irányában jogai-
nak, érdekeinek képviseltetésére indul. Ha mi az egyház 
kebelében kifejlett, önálló testületeket, egy kath. papi vagy 
egy kath. világi hivek katlanába eresztve, két egyessé olvasz-
tanók, valasztási szabályainkkal sokaknak nem igazolt 
gyanúját ápolnók, mintha az autonomia nem ügykezelésre, 
hanem reformokra indulna. Ismernünk, méltányolnunk kell 
a kath. gyengéd szívnek érzékenységét, mely mai nap min-
den oldalról érdemetlenül zaklattatva, kincsén aggódik. A 
bölcs, az előrelátó eljárás emez eleven érzést a katholikus 
szívben, inkább mondhatnám, gondosság erényét, felette 
számba veszi. 

A választási szabályok elméletét szemügyre vévén, az 
autonomia kezelése alá teendő tá rgyakra kell figyelnem. 
Mik lesznek eme tárgyak, nem részletezem, de annyit tudok, 
hogy e részletezés hiánya szülte a legtöbb aggodalmakat, sőt 
idegenkedésig jutva, a fenyegető félelmet, egyik igen soktól, 
másik igen kevéstől tar tván. A legilletékesebb előkészítő 
munka a választási szabályokban ezen aggodalmaknak ele-
jét venni. 

íme, hogy a tanitó és kormányzó egyház iránt semmi 
bizalmatlanság se legyen, minden megtörtént é3 hogy e 
határtalanságig menni látszó bizalomról, saját nevemre, 
nyilatkozatot koczkáztassak, mondom : az autonomiai testü-
let kezelésére átmehet minden, minden, a m i t a z e g y h á z 
s z e r v e z e t e m e g e n g e d , — minden, amit a canonokban 
megállapított vagy az egyházi joghatóság természetéből 
származott elidegeníthetlen, másra át nem ruházható, mással 
meg nem osztható jogok és kötelességek csorbítása nélkül a 
hivek kezelésére átadni szabad, lehet. 

Jól meggondoltam állításomat, másodszor mondom : 
mindent, a m i t a c a n o n á l t a l m e g s z a b o t t e g y -
h á z i k o r m á n y s z e r v ez e t m e g z a v a r á s a n é l -
k ü l á t e n g e d n i l e h e t . 

Mikor mondom „ m i n d e n t , " a szív nyíltságának 
teljét nyújtottam, a bizalmat utó-, személyes érdekből elrej-
tett, visszatartott, gondolat nélkül tanúsítottam ; viszont 
bizalomra tehát jogom vagyon. 

„Mindent", „mindent," amit adhatok,amivel rendelkez-
hetem; — mit vártok még? mit kértek még? mikor min-
dent adtam, e mindenből nem maradt semmi, csak ami nem 
az enyém, csak ami nem mehet át kezetekre. A c a n o n i 
e g y h á z i s z e r v e z e t l e g y e n a h a t á r , nem személyes 
jó szándékom, a canon nekem és neked szabály, ha ezt 
zavarnám, küldetésemet elárulnám^ ha ennek megsértésével 
valamit átadni merészelnék, a canon mindkettőnket sújtana, 
az adomány megajánlását, az adomány elfogadását gyökér-
ben érvénytelenítené. Mit adhatok mást.? semmit ; mert 
amit nem adhatok, azt te nem követelheted, miután min-
dent szabad tennem, de az egyház kormányzási rendjét 
megzavarni, felforgatni, akarnom nem szabad. 

Paptársaimnak pedig, kik a „minden" szótól félnek, 
mondanám: hol van nagyobb és erősebb biztosságod, mint 
a te elidegeníthotlen jogod? s ez a dogma és a canon, mely 
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kötelességet szabva, egyszersmind legteljesebben fedez. E 
dogma, e canon által lelkiismeretedre szabott kötelességed 
és személyes erényed mai nap a te egyedüli fegyverzeted, 
— a világ mindent megtagadott, az egyház többel fel nem 
ruházott . I t t nem vagyon-, nem jogosztakodásról van szó, 
hanem a teendők, a kötelességek felvételéről; ha hiveink 
sokat akarnak átvenni, saját sok buzgalmukról tanúskod-
nak ; engedd őket buzgólkodni és örvendj ; ha világi hivoink 
mindent át akarnak venni, amit az egyházi fegyelem meg-
zavarása, megcsonkitása nélkül átvehetnek, engedd őket 
munkálkodni ; mert mikor a canonon tovább menni nem akar-
nak, a canont tisztelik ; azért, testvérem, maradjunk a canon 
határainál. 

Mindazok, melyek az autonomiai testület kezelésébe 
átadathatnak, némelyek által ily szólammal határoztatnak 
meg: „az egyház külső ügyei " 

Szerencsétlenül választott meghatározási szólamnak 
tartom, mert épen semmit sem határoz meg és sok értemé-
nyezést igényel. 

Ugyanis, miután az egyház külső társadalom, szelle-
mi, de látható ország, mi nem külső az egyházban, miután 
maga egészen látható, fogható, tehát külső ? Szertartása, 
szentségei, törvényei, törvényszéke, mind külső ; mi benne 
benső, mi láthatatlan ? egyedül az isteni malaszt ; de evvel 
az egyház nem rendelkezik, hanem csak annak külső jelei-
vel, szereivel. 

Ha pedig a „külső ügyek" alatt azt értik, ami az 
egyházi, szellemi, mert isteni, hatósághoz nem tartozik vagy-
is aminek kezelésére papi rend vagy papi felavatás nem 
szükséges, — ezeket világi dolgoknak nevezve : akkor az 
általam használt meghatározáshoz közeledünk ; csakhogy e 
szónál is lehet félreértés, miután a világi szó ellentétben 
szokott vétetni az egyházival s annyit jelenthet némelyek 
előtt, mint saecularia negotia ; a saeculum pedig már nem 
az egyházinak, hanem az egyháznak ellentéte vagyis olyast 
jelent, ami az egyházhoz épen nem tartozik s itt a bökkenő, 
hogy e tárgyak mind egyháziak, az egyházhoz tartoznak, 
például, az ajtatos alapítványok. Aki e szót „világi ügyei" 
használja, nem az egyházinak kell ellentétben venni, hanem 
a sacerdotale-vei, a papival, azaz: azt kell jelenteni, amit 
a „laicum" szó jelent ; a laicum pedig úgy tartozik az egy-
házihoz, mint a papi, miután az egyház papokból s laicus, 
világi hivekből áll ; tehát világi vagyis az, amihez nem kell 
papi rendi vagy jurisdictionalis hatalom ; de mi tartozik a 
rendi hatalomhoz, mi nem, mire szükséges papi küldetés, 
-egyházi felruházás, ne mi határozzuk meg, hanem a canon, 
úgyis a canonnak alárendeltjei levén, amiről a canon ren-
delkezett, azt mi meg nem változtathatjuk. Legyen a canon 
a biró, nem a mi akaratunk, nem a húzásra, nyúzásra al-
kalmas határozatlan szólamok s legigazságosabb bírót ta-
láltunk, aki egyik részre sem hajlik, mert egyiknek úgy 
szól, mint a másiknak s szólt már, mielőtt közöttünk csak 
szó is lett volna az autonómiáról. 

Másoknak tetszhetnék a történelmi tényt zsinórmér-
tékül elfogadni, hogy a magas kormány által kezelt t á rgyak 
legyenek az autonomia kezelésének tárgyai. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , okt. 30. „Községi közös iskola mellett sza-

vaztam", igy szól a nyilatkozat irója, 
„3-szor azért is, mert alig van reményem arra, 

hogy autonómiánkat a z a l k l e r u s és j o g a i n a k b i z -
t o s í t á s a m e l l e t t a z e g y h á z j a v á r a , (az egyház 
alatt azt értve, mit a katholicismus tanít, a hivek látható 
gyülekezetét s nem az egyeseket vagy az ultramontán pár-
tot), r ö v i d i d ő m ú l v a l é t e s í t h e s s ü k . Hogy erre 
nézve az ultramontánokban jóakara t sincs, mutat ja a gyű-
lölet, melylyel azok ellen viseltetnek, kik az autonomiát 
szabadelvű, demokratikus alapokra kivánják fektetni ; mu-
ta t ják az intrigák, titkos rágalmak, melyek által bennünket 
megejteni törekesznek. Hogy pedig az absolutismussal szö-
vetkezett jezsuitistieo-ultramontánok mint kezelik az isko-
lákat, az iskolákban magát a vallástant is, az mai napság 
senki előtt sem titok. Én, ki papi pályám, életem legnagyobb 
részét iskolában töltöttem, a borzasztó gazdálkodásról 
iszonyú képet tudnék festeni ! De minek? Factum infectum 
fieri nequit." 

A plébános úr tohát harmadszor avégett szavazott a 
közös iskolákra, mert mint mondja, „alig van reménye arra, 
hogy autonómiánkat az alklerus és világiak jogainak biz-
tosítása mellett az egyház javára — rövid idő múlva léte-
síthessük". F t Kuti úr az alklerus alatt mindenesetre az 
összes papságot érti s midőn az alklerus jogai biztosításáról 
szól, a papság jogainak biztosítását érti. Melyek azon jo-
gok, melyek itt szerinte veszélyben vannak ? Egyháziak-e 
azok vagy világiak ? Melyek azon jogok, melyekkel a vilá-
giak birnak s melyeket a püspök veszélyeztet ? Talán jó 
lett volna ezen állítását jobban kifejteni, mert így könnyen 
megtörténhetik,hogy valaki úgy gondolkodik, miszerint ezen 
egész állítás phrásis vagy rágalom. 

Mindenesetre figyelemre méltó, mit K. úr az egyházról 
mond. Az egyház java, az alklerus s világiak jogai oly 
könnyen vannak odadobva, mintha a katholika egyházban 
a legnagyobb rendetlenség, zsarnokság, jogok felforgatása 
uralkodnék és az egyházat kormányzó Szentlélek csakis 
K. úr autonomistáiban lehetne feltalálható. Az a püspöki 
joghatóság sokkal fontosabb dolog, mintsem amúgy köny-
nyedén félre lehetne tolni. Ne feledje K. úr, hogy a konstanzi 
zsinat sess. 15 kárhoztat ta Hussnak e tételeit : 15. Obedi-
entia ecclesiastica est obedientia secundum adinventionem 
sacerdotum ecclesiae. 

Kárhoztatta a 27-ik thesist : „Non est scintilla appa-
rentiae, quod oporteat esse u n u m c a p u t i n s p i r i -
t u a l i b u s r e g e n s E c c l e s i a m , quod semper cum 
Ecclesia ipsa militante conversetur et conservetur ; „kár-
hoztatta a 28-ik tételt : „Christus s i n e t a l i b u s m o n -
s t r u o s i s c a p i t i b u s p e r s u o s v e r a c e s . d i s c j i » 
p u l o s s p a r s o s per orbem terrarum melius suam Eccle-
siam regularet." Ne feledje az 1123-ban tartott első lateráni 
zsinat 4. canonját, mely így szól : „Praeterea jux ta beatis-
simi Stephani papae sanctionem statuimus, ut l a i c i , quam-
vis religiosi sint, n u l l á m t a r n e n d e e c c l e s i a s t i c i s 
r e b u s a l i q u i d d i s p o n e n d i h a b e a n t f a c u l t a -
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t e r n : s e d s e c u n d u m a p o s t o l o r u m c a n o n e s 
o m n i u m n e g o t i o r u m e c c 1 e s i a s t i c o r u m e u -
r a m e p i s c o p u s h a b e a t e t e a v e l u t D e o c o n -
t e m p l a n t e d i s p e n s e t . " Ne feledje a tridenti zsinat 
hi tval lásának e tételét : „Apostolicas et e c c l e s i a s t i c a s 
t r a d i t i o n e s , r e l i q u a s q u e e i u s d e m E c c l e s i a e 
o b s e r v a t i o n e s e t c o n s t i t u t i o n e s f i r m i s s i m e 
a d m i t t o e t a m p 1 e c t o r . " Ne feledje, hogy IV. Sixtus 
1489-ben Pet r i de Osma e tételét kárhoz ta t ta : Ecclesia 
urbis Romanae errare potest. Ne feledje végre IX. Pius 
pápának a münchen-freysingi érsekhez 1863-i decz. 21-én 
kelt levelét, melyben ezek is állanak : „Dum vero débitas 
illis deferimus laudes, quod professi sint veritatem, quae ex 
catholicae fidei obligatione necessario oritur, persvadere 
nobis volumus, noluisse obligationem, qua catholici magistr i 
ac seriptores omnino adstr inguntur , coarctare in iis tantum, 
quae ab infallibili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab 
omnibus credenda proponuntur. Atque etiam nobis persva-
demus ipsos ooluisse declarare, perfectam illám erga reve-
latas adhaesionem, quam agnoverunt necessariam omnino 
esse ad verum scientiarum progressum assequendum et ad 
errores confutandos, obtinere posse, s i d u m t a x a t d o g -
m a t i b u s a b E c c l e s i a e x p r e s s e d e f i n i t i s f i -
d e s e t o b s e q u i u m a d h i b e a t u r . Namque etiam 
si ageretur de illa subjectione, quae fidei divinae actu est 
praestanda, limitanda tamen non esset ad ea, quae expressis 
.oecumenicorum Conciliorum aut Romanorum Pontificum 
huiusque Apostolicae sedis decretis definita sunt, sed ad ea 
quoque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae per or-
bem djspersae magisterio t amquam divinitus revelata tra-
duntur , ideoque universali et constanti consensu a catho-
licis theologis ad fidem pertinere t raduntur ." 

Ezeket megszivlelve ki tűnik, hogy sokkal fontosabbak 
azon szavak, melyek K. úr 3 pontjában Írat tak, mintsem első 
pil lanatra látszanának ; k i tűnik az is, hogy, miután itt a taní-
tásról, nevelésről van szó, legyen bár autonomia vagy nem, 
az alsó klérusnak a felsőt elhagynia nem szabad. Kitűnik 
végre az is, hogy minő alapra fektettessék az autonomia, az 
nem egyes ember belátásától vagy talán szeszélyétől függ-
het. Mert ily esetben úgy j á r h a t n á n a k sokan, mint a sza-
badelvű és demokrat ikus angyalok, hogy t. i. az egyházból, 
maguk sem tudnák mikép, kiesnének. Végre borzasztó gaz-
dálkodásról tesz említest. Micsoda gazdálkodás ? Meg kell 
a gyermeket nevezni ! Ki ennek az oka, részben vagy talán 
sokban ? 

Avispa. 

B E R L I N . Az itt megjelenő „Correspondance de Bar-
lin" a „Corresp. Italienne" czimü ú jságnak egyik czikkét 
veszi át , melyre mi is jónak lá t juk olvasóinknak figyelmét 
felhívni. 

Ezen czikk egy u jabb fordulatot jelez azon politiká-
ban, melyet Olaszország eddig az egyház iránt követett . — 
Belefáradva az erőszakos ellentállásba, melynek erőlködései 
sz. Péter megingathatlan szikláján megtörtek, meg akar ja , 
ú g y látszik, vál toztatni Olaszország t ak t iká já t s ha eddig 
ostrom által kisérlette bevenni a sz. várost, ezentúl majd alá 
£ogja ásni a f a l aka t ; más szóval, a nyilt üldözést ezentúl az 

alattomos üldözés vál tandja fel. Az állam külsőleg megszű-
nik az egyháznak engesztelhetlen ellensége lenni, sőt helyet 
jelölend ki számára a tá rsada lomban, de csak azért , hogy 
őtet állami ellenőrködés és felügyelet ürügye alat t a bu-
reaukra t ikus administratio kerékvágásaiba terelje s így 
annál biztosabban tönkre tegye; az állam, röviden, át fogja 
ölelni ellenségét, de csak azér t , hogy megfoj tsa; ez lesz hi-
tehagyott Ju l iánnak üldözése, mely Nero és Diokletián üldö-
zései u tán következett . 

Végig fu tva a czikken, l á tand ja a szives olvasó, mily 
ravasz ügyességgel igyekszik a „Corr ." ezen u j tervet a 
világi elemmel megkedveltetni. A felett panaszkodik, hogy 
a mindinkább nagyobb mérvekben körülharapódzó vallási 
közöny és hitetlenség a la ikusokban az itészeti szellemet 
elöli s őket mindinkább elvonja attól, hogy az egyházi dol-
gokban ellenőrködés és te t t leges fellépés által részt vegye-
nek. — Ebből tehát az következik, miszerint az állam, nem 
érezvén magát elég erősnek arra , hogy egymaga szálljon 
szembe az egyházzal, az egyéneket hívja segítségül ; de ezen 
segítség, épen az egyének vallási közönye miatt, igen szűk 
mértékben nyu j t á t ik neki és innen van, hogy be nem érve 
többé a közönynyel, egyenesen az egyház elleni gyűlöletet 
a k a r j a felidézni. 

Bár az egyház ellenségeinek ezen álnok eljárása ki-
nyi tná szemeit azoknak, k ik örökké a két hata lomnak 
olymódon való kibékítéséről álmodoznak, hogy az egyházi 
hierarchia és a vallási ügyek az á l lamnak joghatósága alá 
helyeztessenek. A laikus elemnek bevezetése az egyházba 
nemcsak hogy nem képes a kibékitésnek és a ha ta lmak 
egyensúlyozásának egyik tényezőjét képezni, hanem inkább 
a legélesebb fegyver, melylyel az egyházat valaha megtá-
madták . A forradalom ezt igen jól t ud j a s épen azért folya-
modik most ezen hadi cselhez, hogy az egyházat annál bizo-
nyosabban leigázhassa. Vajha az ilyféle követelésekről álmo-
dozó katholikusok jobban körülnéznének, talán belátnák, 
hogy oly helyen ál lanak, melyen sz. vallásuk elárulása nélkül 
megmaradniok teljességgel lehetetlen. 

A fenjelzett czikknek eszmemenete a következő : Vol-
taire, az encyclopaedisták és egyátalán a 18. századnak 
bölcsészei, az által h i t ték a modern társadalmat az egyház-
nak gyámsága alól felmenteni, ha azt közömbössé, hitetlen-
né tesz ik ; de te rvük csak félig sikerülvén, annyit eredmé-
nyezett, hogy ugyané társadalmat a békés és törvényes 
önvédelem minden eszközétől megfosztották. Mert a modern 
társadalom csak akkor képezhetné törvényes és békés ellen-
súlyát a természetes ösztönnél fogva hata lmának nagyobbí-
tása u tán vágyódó hierarchiának, ha keblét a vallási ügyek 
i ránt i érdekeltség dagasztaná s ha a laikus elem a világi 
ügyek elintézésébe egyenesen és közvetlenül, a lelki dolgok-
ba pedig bizonyos itészeti és ellenőrködési szellemnek mű-
ködése által befolyna. De az embert csak az érdekli , amit 
tisztel és szeret s csak azzal tö rőd ik , ami szivén f eksz ik ; a 
laikus elem pedig a fennevezett férfiak működése által oly 
ferde helyzetbe jutott , mely a vallás iránti érdekeltséget 
elölte s ép az által a világi elemet képtelenné tette a r r a , 
hogy jogos ellentállás által a hierarchia törekvéseit ellen-
súlyozhassa. Oly positiv tételek ellenében, melyek az emberi 
természet ki i r that lan szükségleteinek megfelelnek , nem 
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tudtak egyebet felhozni, mint az egyszerű rideg tagadást, 
sőt még ennél is kevesebbet, a közönyt, a teljes visszahúzó-
dást s az érdekeltségnek tökéletes hiányát mindaz iránt, mi 
a vallás sphérajába tartozik. 

Ime, ez a modern társadalomnak legfőbb b a j a ; csudál-
hatjuk-e avagy megütközhetünk-e, hogy ilyetén tartózkodás 
és visszahúzódás mellet, minőt a világi elem tanúsított s még 
folyvást tanúsít, a hierarchia erősbödött ? Csudálhatjuk-e, 
hogy a vallási társadalom a polgárinak területét úgy szól-
ván meghódította és az állam jogait maga számára elkobozta? 
De mivel az egyén védfegyvereit messze eldobá magától, az 
állam az, melynek kötelességévé lőn védelmi állást foglalni 
az egyház túlkapásai ellen és az állam ezt különféle törvé-
nyek, concordatumok által tette, sőt az által, hogy magát 
az egyházat erőszakosan lenyűgözte s elnyomta, ha ezen 
törvények és szerződések tiszteletbentartása azt követelte. 

Mindezen rendszabályok elégteleneknek bizonyultak 
be. Nem lehet megvédelmezni azt, mi maga magát nem vé-
delmezi. A concordatumok és az egyházellen irányzott vissza-
torló törvények ideje rég elmúlt s a korszellem, akarva, nem 
akarva, mindinkább a hatalmak elválasztása felé haj l ik s 
az, ami eddig csak puszta eszme volt, nem sokára valóságos 
ténynyé válandik. De akkor beállt azon időpont is, melyben 
a 18. században keletkezett hitközönynek káros hatásai 
mindinkább nyilvánvalókká lesznek. Hogy fogja a polgári 
társadalom, hogy fogja az állam a theocratia újbóli felvirág-
zása ellen megvédeni magát, ha az egyén közönyösen félre 
vonul, ha az egyházi ügyeknek elintézésében részt venni 
vonakodik s ha mindent egy független és mindenható hierar-
chiának önkényére bíz ? 

Nem kell épen jóslói tehetség hozzá, hogy belássuk, 
miszerint a laikus elemnek ilyetén passiv magatartása épen 
csak arra való, hogy az egyháznak az állam területérei át-
csapásait elősegítse s arra, hogy a társadalmat az elválasz-
tásnak egy rövidebb, hosszabb ideig tartó korszaka után a 
régi szolgaságba vezesse vissza, hacsak ezen társadalom a 
legutolsó pillanatban valami erőszakos üldözésszerü fellépés 
által nem védi mármár elveszni indult szabadságát ; mert az 
erőszak és az üldözés az egyedüli védőfegyver, mely a hit-
közönybe elmerült társadalom számára fenmarad. 

Az erőszak, erőszakos eszközök és egy többé-kevésbbé 
álczázott, elpalástolt üldözés, ezek az államnak utolsó fegyve-
rei, ez „ultima ratio"-ja akkor, midőn a népeknek felvilá-
gosodott, műveltebb osztályai, a szellemi hidegségnek, a 
vallási közönynek nyavalyájában sínlődnek. S ez nem is 
lehet másként. A laikus elemnek azaz azon elemnek vissza-
húzódása után, mely egyedül képes szabadelvű rendszer 
alatt a hierarchiának természetes ellensúlyát képezni, 
az állam az, mely a csatarendben előre tolatik, mely-
nek közvetlenül szembe kell szállania az egyházzal, 
mely mindnyájunk jogait védeni köteles s mely épen azért 
is legelső sorban kénytelen a clericalis követelések súlyát 
érezni. — De ezen az állam által történendő ellensúlyozása 
a hierarchiának sem nem természetes, sem nem hatályos ; 
mert vagy győz az állam s akkor kész az egyháznak üldöz-
tetése vagy az egyház győz s akkor a polgári társadalomnak 
jogszerű szabadsága veszélyben forog. Az elválasztás ily 

körülmények közt nem volna egyéb, mint folytonos háború, 
sőt a háborúknak legvészesebbike, mert vége beláthatlan 
távolba odáztatnék. 

Az állam nem áldozhatja fel jogait, de az egyház sem 
fogja soha a világi uralom utáni vágyait feláldozni. Hiába 
remélik Rómában, hogy a polgári társadalmat mégis majd-
csak őnmegadásra kényszerítik ; igen roszul számítanának 
ott, lia azt gondolnák, hogy a világi elemnek hitközönye 
majd elfogadtatja vele a syllabust. A világi elem közönyös, 
az igaz, de e felett nemcsak hogy nem kellene örülnie Ró-
mának és a püspöki karnak, de sőt ellenkezőleg, meg kellene 
ijedniők ; mert ezen közöny azt eredményezi, hogy az egy-
ház közvetlenül szemben áll az állammal, azon állammal, 
melynek hatalma szintén Istentől származik : Omnis potestas 
a Deo, azon állammal, mely nem hiába hozza törvényeit s 
nem hiába viseli a kardot. 

Ha azt kivánjuk, hogy a világi elem végre keljen ki 
végzetes apathiájából, úgy azért teszszük azt, hogy elejét 
vegyük azon véres harczoknak, melyek okvetlenül beállan-
danak legott, mihelyt az egyház véglegesen el lesz választva 
az államtól. Csak a világi elemnek tényleges és egyéni fel-
lépése képes az összekoczczanást lehetleníteni és az elvá-
lasztást tettleg keresztülvinni. Sőt még azt is merjük mon-
dani, hogy az egyháznak még sokkal jobban fekszik érde-
kében a laikus elemnek ezen tényleges fellépését kivánni és 
tehetségéhez képest létrehozni, mert azáltal, hogy laikus 
hiveinek ellenőrzését elismeri, kikerüli az államét, mely 
sokkal súlyosabb és félelmetesebb amannál. Tökéletesen 
lehetetlen, hogy az állam neutrálisnak vallja magát addig, 
míg a társadalomnak felvilágosodott tagjai, kiknek jogait 
védeni köteles, az egyházi ügyeknek törvényszerű elintézé-
sében résztvenni restelnek s ezáltal a hierarchia túlkapá-
sainak tág kaput nyitnak. 

Röviden : azon hitközöny, melyet a mult században, 
mint a theokratiának halálos ellenségét, olyannyira dicsér-
tek, valóban csak arra való, hogy annak felvirágoztatását 
elősegítse. Mert nem látva maguk előtt semmi gátat , semmi 
akadályt, addig terjeszkednek, addig haladnak a theokratia 
pártolói, míg az állammal nem jönnek összeütközésbe, mely 
aztán néha igen súlyos csapásokat mér reájuk ; csak az a 
baj, hogy azokat igen hamar elfeledni szokták." 

Eddig a „Correspondance Italienne"-nek czikke. Eb-
ből azt lá t juk, hogy ugyanazon liberális katholikus párt , 
mely jelenleg Franczia- és Németországban mozog, Olasz-
honban is tettre szólíttatik azon feladattal, hogy Menabrea 
grófnak az egyház elleni harczban segítségére legyen. — 
Ekként szemtanúi vagyunk azon csudálatos jelenségnek, 
hogy ez azon férfi, ki néhány évvel ezelőtt a turini alsóház-
ban a katholikus ellenzéknek feje volt ; most már hat év óta 
annyi szomorú eredménynyel működik Róma ellen, holott 
pedig ő leendett, mint talán senki más, képes a kibékítés 
nagy müvében vezérszerepet játszani. 
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IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneut ik . — Ers tes Heft . 
Nebst einem Anhang ven Dr . J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P . Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

Mindezektől egyenkint idéz szerző bizonyítékokat . 
Sz. Ágostonnak imezek idevágó szavai a 20-ik lapon : 

„Sed cum verba propria faciunt ambiguam scr ip turam, primo 
videndum est, ne male distinxerimus aut pronuntiaverimus. 
Cum ergo adhibita intentio incertum esse perviderit, quo-
modo distinguendum aut quomodo pronuntiandum sit, con-
sulat regulám fidei, quam de scr ipturarum planioribus locis 
et ecclesiae auctori tate percepit." (lib. I I I . de doctr. chri-
sti. c. 2.) 

Midőn így példákban tüntoti fel némely szentatyák, 
illetőleg egyházak el járásának összhangzását a rómaival, 
következők a 22. lapon szavai : 

„Zu diesen ausdrücklichen Zeugnissen über das „Ma-
gisterium Ecclesiae", als der vollberechtigten Auslegerin der 
heil. Schrift , gesellt sich die durch alle Jahrhunder te nach-
weisbare Prax is der Kirche, wornach dieselbe zur Sicherung 
und näheren Explication ihrer Lohre bald Schriftstellen 
auslegte, bald Auslegungen derselben als richtig bestättigte 
oder andere als unrichtig verwarf ." Ezeknek előrebocsátása 
u tán szerző a 9-ik szakaszban (vagyis 23—25. lapokon) 
tárgyal t harmadik czikkelyben iíy módon határozza meg a 
bibliai hermeneutikát, hogy az nem egyéb, mint a bibliai 
értelmezés kútforrásaiból tudományos vagyis világos és 
összefüggő, rendszeres, egybeállítása azon sarkalatos elvek-
nek és szabályoknak, melyek szerint a szent könyv tartal-
ma, a szerző valódi gondolata, helyesen átértendő és kifej-
tendő. Innen természetesen anélkül, hogy valamely önkényen 
nyugodnék, foly a bibliai értelmezéstan alapfelosztása 1) az 
átértési (a valódi gondolat fellelésének — houristikai) és 
2) a kellőképen átértettnek felfejtési (exegetica-prophoristi-
cai) részére. Ezen főrészek egyenkint ismét több alsóbb 
részekre oszthatók. Friedlieb ennélfogva megkülömböztet i 
az alsóbbrendű szentirásmagyarázatot , melyet e három, 
elébb érintett, forrás felhasználása teszen lehetségessé, a 
magasabbszerütői, melyhez még a negyedik kú t for rás is jő. 
— De hall juk őt magát , mit mond a 24—25. lapokon : 

„Wir unterscheiden demnach eine niedere und eine 
höhere Schriftauslegung. Die niedere Schrif tauslegung er-
folgt auf der Grundlage der drei ersten Quellen der Aus-
legung. Sie betrachtet die Worte, don Context und die 
Parallelstellen zum Zwecke der Auslegung. Nachdem die 
W o r t e krit isch festgestellt sind, folgt auf historisch-gram-
matischem Wege die Untersuchung der Bedeutung der 
Wor t e an und fü r sich, in ihrem Zusammenhange und auf 
Grund vorhandener Parallelstellen, um so den Schriftsinn 
zu ermitteln. Als Lehre der höheren Schrif tauslegung ist es 

die Aufgabe der bibl. Hermeneutik festzustellen, wann, in 
welchem Umfange und in welchen Grenzen der Gebrauch 
der vierten Quelle der Auslegung eintrit t und wie dieselbe 
anzuwenden ist." 

(Folyt , köv.) 

VEGYESEK. 
— ( S z e m é l y z e t i e k . ) Ó felsége Horváth Mihályt, 

a jeles tör ténészt , tribunici püspöki czimmel díjmentesen 
felruházni ; — továbbá Büttner Károly tardoskeddi plébá-
nost pozsonyi társaskáptalani kanonoknak kinevezni ke-
gyeskedett. 

— A Semaine religieuseben Massabiau abbé következő 
jelenetet i r ja le, mely vele Rennesben történt . — E napokban 
hivatalos teendőim ügyében bementem az érseki palotába. 
Amint a kapuba akarok lépni, egy szegény öreg asszony áll 
u tamba s megszólít, váljon én vagyok-e Massabiau abbé ? 
Igenlő feleletem után kezembe á d e g y t ízfrankost azon kére-
lemmel, adnám ezt a szentatya számára az érseknek. Min-
den ellenvetésem, hogy t a r t aná meg e pénzt vagy legalább 
felét, minthogy úgyis szegény s még reá szorulhat, nem 
használt semmit. A szegény öreg a pénzt , minden pénzét, a 
szentatyának szánta s azért adá nekem, nehogy, mint mon-
dá, ha plébánosának ad ja , megtudódjék, kitől van e pénz. 
Benefac Jus to et invenies retributionem magnam et si non 
ab ipso, certe a Domino. Eccl. 12. 2. 

— Eredet i halotti beszéd. Párisban nem rég egy sza-
tócsnak fia temettetett el a montmart re i temetőben. Midőn a 
sírt felbontották, hogy a halottat lebocsássák, a halot tnak 
a t y j a kezével intve csendet kér t s következőleg szólt az 
összegyűlt sokasághoz : Uraim ! ez, ki t most eltemetünk, az 
én fiam volt. Legszebb korá t élte s tes ta lkatánál fogva száz 
évig is elélhetett volna ; hanem a kicsapongás, részegeskedés, 
miként lá t ják , idő előtt a sírba vitte. Legyen ez uraim intő 
példa önök s fiaik számára ! — A montmartrei temető sok 
halotti beszédnek volt már színhelye ; de hasonlónak alig ! 

— Konstantinápolyból október 17-éről t áv i ra toz ták : 
Ma a pérakülvárosi örmény-katholikus templomban Hassoun 
örmény-katholikus pa t r iarcha ünnepélyes isteni tiszteletet 
tartot t , melyen jelen volt a pápai legátus, 24 örmény s más 
keleti szertartású kathol ikus püspök, kik itt zsinatot tar ta-
nak s azután mindannyian Rómába, az egyetemes zsinatra, 
mennek. A főpapok mind pompás egyházi ruhákban jelen-
tek meg. Részt vett az aj tatosságban a franczia császárné 
kíséretével együtt és számos török főhivatalnok. A mise vé-
gével a császárné felkelt trónusáról, az oltár lépcsőihez ment 
s ott letérdepelve a pa t r iarcha által megáldatott . Ez alka-
lommal a császárné a templomnak egy drága Gobelin-sző-
nyeget a jándékozot t . 

— New-Yorkból i r ják , hogy a liirre, miszerint Jác in t 
a tya az Egyesült-Államokba menendő, már hajóra kelt, a 
bostoni protestáns prédikátorok elhatározták őt ünnepé-
lyesen fogadni. A párisi tudositó erre azon megjegyzést teszi, 
hogy Jácint a tyának ezentúl nem marad egyéb hátra, mint 
vagy bünbánólag visszavonni mindent s bocsánatot kérve 
az engedelmességre visszatérni vagy a protestantisnius kar -
ja i közé vetni magát ; mert Francziaországban, hol csak jó 
katholikusok s hitetlenek vannak, Rongeféle Jácint ismus 
lehetetlen. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Ismét a „Sola Salvifica". — A ma-
gyarországi kath. egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Ismét a „Sola Salvifica'*. 
(Folytatás.) 

Nem fog ártani még a jelesebb hittudósok né-
zetét is figyelembe venni. Schouppe Xav. Ferencz-
nek a belga püspökök méltó dicséretével halmozott 
„Theologiae Dogmaticae elementa" czimü könyve 
98. lapján eló'adván a kinyilatkoztatás szükséges 
voltát, így folytatja : „Quod siqui homines absque 
ulla sua culpa veritatem ignorent, profecto non ideo 
punientur, si rationis suae ductum secuti fuerint. 
Imo si auxilio divino, quod Deus optimus, qui omnes 
homines vult ad agnitionem veritatis venire, nemini 
negat, fuerint cooperati, procul dubio ad finem sibi 
a Deo praestitutum pervenient." Ime, a korunkban 
annyira félelmes tudós jezsuita állítása, melyet én 
csak kifejtettem a „benfoglalt hit" elméletében. Az 
átalánosan ismert Perrone nézeteit sem mellőzzük 
itt : ,jSi sermo sit de iis, qui in Deum creatorem et 
remuneratorem credunt, dici posset, hos non omni 
penitus fide destitui supernaturali, quamvis ea sit 
adhuc imperfecta et quodammodo inchoata per su-
pernaturale aliquod lumen ipsis a Deo inditum, 
cujusmodi fuit in Cornelio." Ismét : „Nonnulli theo-
logi contendunt in infidelibus negativis ad hoc, ut 
actj*m salutarem cum gratia eliciant, sufficere fidem 
implicitam in Christum. Quo referunt verba apostoli 
Hebr. XI, 6 : „Credere enim oportet accedentem ad 
Deum, quia est et inquirentibus se remunerator sit." 
Haue sententiam tenuerunt Scotus, Suarez aliique 
non pauci." De gratia P. 1. c. 5. prop. 3. n. 446. et 
454, Ezen állításról irja Gotti bibornok : „Sententia 
negans fidem explicitam Christi et Trinitatis esse ita 
necessariam, ut sine ea nemo justificari aut salvari 
queat, valde probabilis est. Earn enim videtur do-
cere S. Thomas tum hac 2.2, quaest. 10, art. 4. ad 
3, tum p. 3, quaest. 69, art. 4, ad 2, ubi de Cornelio 

Centurione ait : „Ante baptismum Cornelius et alii 
similes consequiintur gratiam et virtutes per fidem 
Christi et desiderium baptismi implicitevei explicite." 
Gotti Theol. Sehol. Dogm. torn. 10, seu t. I. in 2,2. 
S. Thomae, tract., de fide, quaest. 2, dub. 4, § 1. 
Lám, én nem voltam ily laxusa benfoglalt hit elme-
letében ! Aut hic testium numerus satis est aut nescio 
quid, satis. 

Akinek szent hitünk és egyházunk isteni alka-
táról alapos, tiszta fogalma van, az a benső, szellemi, 
láthatlan egyháztagságot nem fogja idegen eszmének 
találni, hacsak nem tagadja a hit, remény és szeretet 
belső kötelékét, mely szinte egyik lényeges része a 
külső ugyanazon hitvallás, ugyanazon szentségekben 
való részesülés és ugyanazon külső kormány alá 
való rendeltség kapcsa mellett; nem fog előtte még 
csak látszólag sem úgy feltűnni a külötnböztetés, 
mint a prot. által felállított láthatlan egyház elmé-
letére vezető, mikép ez a „Religio" II. f. 20. sz. 154. 
lapján állíttatik. Van egy vigaszteljes czikke vallá-
sunknak, hiszszük a szentek egyességét; szép, ma-
gasztos eszme, mely az egész erkölcsi világot, eget, 
földet átöleli, mely az emberi nemes érzés felbuzdí-
tására, a földi pálya tökéletes futására, oly hathatós 
indok nemcsak, hanem szivünk, lelkünk emelkedik 
azon tudatban, hogy nemcsak az emberiséggel, ha-
nem az egész v í g g a l , melynek feje az Isten, fel-
bonthatlan füzéroen állunk a hit, remény és szeretet 
belső rózsaláncza által ! Most már kérdezem : hogyan 
magyarázza valaki a lánczot. mely a mult időkön 
át a hivők lelkeit úgy, mint egy családot, a szent, 
örök teremtővel, Istennel kapcsolatba hozza, ha a 
láthatlan tagokat nem veszi külön tekintet alá? 
Kérdezem : a győző és szenvedő egyház részét ké-
pezi-e az egész egyháznak? Ha igen, akkor létezik 
egy belső kapocs, a hit, remény és szeretet kapcsa, 
egy láthatlan fő Krisztus alatt, mert a győző és 
szenvedő egyház tagjai nem csatoltatnak a földi 
küszködő egyházzal ugyanazon k ü l s ő hitvallás, 
szentségekbeni részesülés és külső kormány alatt 

való engedelmesség kapcsa által ; tehát vagy nem 
37 
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tagjai az igaz egyháznak vagy csak szellemi, lát-
hatlan tagjai ; az elsőt nem állíthatja a „Religio" 
említett száma, tehát a másodikat kell megengednie. 
Lám, mily kevéssé vagy épen nem vezet a külöm-
böztetés téves elméletre ! 

Más ugyanis azt állítani, hogy a Krisztus ala-
pította egyház láthatlan, melynek tagjai csak igazak 
lehetnek és más azt tanítani, hogy az egyház egy 
része látható, másik láthatlan vagyis az egyház 
testéről, mint külsőről és lelkéről, mint belsőről szó-
lani; mert ha ez utolsó részt alkotó elem nem is 
látható, a másik rész, t. i. az egy hitvallás, az egy 
szentségekben való részesülés és egy kormány alatt 
levő hivek összege, igenis látható. „Per baptisma 
enim membra Christi et de corpore efficimur Eccle-
siae", mondja az örmények részére adott florenczi 
határozat ; de ha egyik része az egyháznak említ-
tetik s elhallgattatik a másik rész, ebből még nem 
következik, hogy az eo ipso tagadtatik; azért a 
„Religio" 20. sz. 154. lapja idézete: „Catech. Rom. 
de 9 symb. art. n. 25", a láthatlan tagság ellenismét 
mit sem bizonyít ; hiszen az a hely a szentek egyes-
ségéről szólván, ezt a test hasonlatossága által ma-
gyarázza; és épen, minthogy testhez hasonlítja, nem 
zárja ki a láthatlan részt, a lélek fogalmát sem, ha-
csak valaki holt testet nem akar egyedül látni Jézus 
jegyesében, mit nem teszek fel B. úrról; élő az és 
éltető, mikép feje Jézus; tehát mint társaság, mint 
erkölcsi testület s mintegy erkölcsi személy, testből, 
lélekből álló s e két rész szerint külön is tekinthető, 

r ' 

ámbár egy tökéletes egészet képez. 
Azon állításomra, hogy „az anyaszentegyház 

tanítása szerint minden az üdvre szükséges kegyszer 
nemcsak testileg, külsőleg, hanem kivánatilag is fel-
vehető", kérdezi a „Religio" 20. sz. 154. lapján B. 
úr : „mikép lehet kivánni azt, az ember nem 
ismer ? már pedig csupán az isteni kinyilatkozta-
tás elismert szükségessége vagy szükségességének 
érzete, a keresztség intézményének ismeretét, tehát 
vágyát sem zárhatja magában. Iguoti nulla cupido." 

Helyén volna a kérdés, ha az én állításom a 
„ k i v á n a t i l a g f e l v e h e t ő s z e n t s é g e k " ér-
demében a hitetlenekre vonatkoznék ; de azt kereken 
tagadom; ily következetlen állítás csak akkor kerül-
hetne ki tőlem, ha a Jézus által szerzett üdv oeco-
nomiája, ennek alkalmazása, a kegyelem és kegy-
szerekrőli tan, előttem „terra incognita" volna ; bi-
zony igaz marad mindig : „qui bene distinguit, bene 
docet". A „Religio" I. félévi 51. sz. 403. lapján ol-
vasható imént idézett állításom nem azokra vonat-

kozik, kik hallásból nem ismerik a hitet, tehát a 
kiknek Krisztus és így a szentségek soha sem hir-
dettettek, hanem „a kath. egyházon kivül levő ke-
resztényekre", kik közül sokan tudhatják a kinyilat-
koztatásból, hogy Krisztus urunk alapított egyházat 
s abban lenni és élni kívánnak, ámbár nincsenek 
benne saját hibájuk nélkül; szép összefüggésben 
olvasható az az állítás a közvetlen megelőző s 
402 — 403. lapon levő szövegben, csak el ne szakít-
tassék a maga illetékes keretéből, hol az eretnekek-
ről van szó immediate, tehát inkább következik, 
hogy „noti est cupido." Igy a tridenti zsinat 6. ül. 
4. és 6. c. sem bizonyít semmit a tárgy érdemében ; 
de mellesleg megjegyezzük, hogy a theologusok 
közös véleménye szerint az a felnőttek megigazulási 
és szentelési folyamatára előirt mód rendes, szokott 
esetre vonatkozik anélkül, hogy a rendkivüli isteni 
munkálás lehetőségét kizárná, mint Magdolnánál 
vagy a kereszten megtért latornál ; ezek az úgy ne-
vezett kegyelem csudái. 

Hogy a pogányokról állított szentirási „igaz-
ság" nem a megszentelő kegyelem eszközölte „meg-
igazulást" jelenti, azt tudom s hogy én sem ezt 
értettem alatta, kitűnik a „Religio" 50. sz. 395. 
lapján olvasható eme tételekből : „A kereszteletlen 
ember vagy ismeri Istent s megtartja törvényeit, 
mennyiben ismeri és akkor kedves lesz Isten előtt, 
mint a pogány százados, Kornél, — nem mint filius 
Dti adoptivus; — mert akkor nem irtam volna to-
vább : s mindig több kegyelmet és világosságot 
nyújt neki, ha nem bir Jézus ismeretével, ki által 
van egyedül üdv, akkor az isteni gondviselés őt is 
az igazsághoz vezetendi." stb. 

A „Religio" 20. sz. 155. lapján mint nem eléggé 
szabatos állítást jelzi ezen a „Religio" 51. sz. 402. 
lapján olvasható szavaimat: „a természetfeletti isteni 
kegyelem mindegyiknek adatik, aki nem méltatlan 
reá". Tessék tüzetesebben kifejezni a kath. egyház-
nak „az isteni kegyelem alanyáról" szóló tanát^ha-
csak azt nem állítja valaki, hogy az isteni kegyelem, 
nemcsak csalhatatlanul, hanem legyőzhetlenül, el-
lenállhatlanul is működik sikeresen az emberben, 
hacsak nem tagadja, hogy a felnőttekben a meg- \ 
szentelő kegyelem elfogadására rendesen előkészület ^ 
szükséges, hacsak azt nem állítja valaki, hogy azok-
nak is adatik, kik akadályt tesznek az isteni malaszt ^ 
elé. Még érteném, hogy némi alappal bir a kifogás, 
ha „érdemtelen" szót használok, mert mintegy po-
sitiv érdemet látszanám kivánni a kegyelem elnye-
résére; de ha a positiv méltatlanságot kizárom, nem 
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állítom egyszersmind a positiv érdemesség szüksé-
gét. Egyébiránt nem is a hit ajándékáról állítottam 
én azt, hanem csak a hitkészségró'l, azon actualis 
kegyelemről, melynek segélyével „komolyan meg-
gondolni nem mulasztja el az ember a fentebb emlí-
tett s kifejtett természeti igazságokat és az emberek 
közt észlelhető erkölcsi állapotot, abban leheti en, 
hogy égő vágy ne támadjon oly eszköz megszerzé-
sére, mely által a jelen érzett tökéletlen helyzetből 
szabadulva tökéletesebbre hatolhasson ; s ily kíván-
ságot táplálva magában már eleve is eléggé k é s z 
arra, hogy mindazon igazságokat higye, melyeket 
az isteni irgalom az óhajtott üdv megszerzése esz-
közeül az embereknek k i j e l e n t e n i m é l t ó z -
t a t i k . " 

(Vége köv.) Bita. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressns Pesten. 

P a 1 á s t h y Pál beszéde a káptalanok, szerzetek és 
kegyurak szavazatának ügyében. (Folytatás.) 

Igaz, ezek kétségkívül átmennek a felállítandó testü-
let kezébe, mert a canon nem parancsolja, hogy a közala-
pítványokat pap kezelje, hogy az iskolákat, az egyetlen 
kath. egyetemünktől kezdve le a falusi népiskolákig, pap 
kormányozza, a tanárokat vagy iskolamestereket püspök 
nevezze, úgyszinte, hogy az apostoli királyi jogok gyakor-
lására szükséges kath. közeg papokból álljon ; ime, ezekben 
is legbiztosabb vezérfonál a canon, habár mellettük történeti 
tényre is lehet hivatkozni; — de hogy a szervező gyűlés 
munkálatának rajzába nem ereszkedve, mégis annyit mond-
jak , mennyit a szükséges bizalom megkíván és azon lehozás, 
melyet a tanácskozásunk alatt fekvő választási szabályokra 
szándékom tenni, követel, — a nagym. püspöki kar előtt, 
kész levén netalán megérdemlett helyreutasíttatásomat 
alázatos lélekkel elfogadni, úgy sincs más közösen elismert 
erényem, mint canoni engedelmességem s tudom, hogy med-
dig püspököm iránt az engedelmességet megőrzöm, bárhol, 
bármennyit tévedtem is, még sem vesztem el ; — ily lelki 
hangulatban koczkáztatni merem, hogy a magas kormány 
által kezelt tárgyakon kivül, megtartva a canont, még más 

/iem kisebbjelentőségü tárgyak is átmehetnek a tervezett 
országos, egyházmegyei,egyházközségi autonomicus hatóság 
kezébe, melyekre a magas kormány mai napig legkisebb 
befolyással, még beletekintéssel sem birt, például, a püspök-
megyei alapítványok és melyek egyes iskoláknál, egyes plé-
bániáknál léteznek. Sok jót látok én abból származhatni, 
ha az autonom testületek ezekben betekintési, számolási s 
mennyire feljogosult kezelőnek felelősségi kötelességéből 
eredett joga megengedi, tanácskozási, a mikénti kezeléshez 
szavazati joga is lesz. 

Először is országos tanubizonyítvány lesz, mily hűség-
gel, körültekintéssel s minden önérdek nélkül kezeltettek a 
jámbor alapítváuyozóknak eme pénz- és vagyonhagyatékai 
a papság által ; másodszor a kártékonyán, mert titkosan 

sompolygó gyanú, — mintha a káptalanoknál 'j cresusi kin-
csek volnának, melyeken a káptalan mesebeli koboltkint ül 
és nyöszörög, — mintha ezekből minden szükséget lehetett 
volna fedezni, de akara t nem volt, — mintha csak azért nem 
tudna ezekről a világ semmit, nehogy az alapitványozási 
szellem s jó akarat k i ne haljon a hívekből, — e méltatlan 
gyanú teljesen megszűnik s a kezelési nyíltság, világi test-
véreinkkeli munkaközösség, napfényre hozandja a századok 
óta megtakarított s megőrzött pénzerőt, de egyszersmind a 
szükségek és követelmények nagyságát is s a nagy pénzerő-
nél nagyobbak levén a szükségek, ezeknek kielégítésére 
czélzó gondosságot is megosztják velünk s nyilt, hiteles levén 
az égő szükségek érzete, az adományozási, alapitványozási 
jámbor szándék is inkább felköltetik a hívekben. 

Végre, hogy rövid lenni akarván, csak a főbbet említ-
sem, lesz még az autonomiai testületnek, minden tagjainak, 
a választottaknak, a választóknak, sőt ezeken kivül min-
dennemű kath. híveknek Magyarországban, nagy, fontos, 
kiható működési köre ' s ideje, hogy felébredve, kath. nevé-
nek, kath. létének, múltjának s jövőjének sorsát szivére ve-
gye s hogy kath. hitünk, egyházunk jogainak védelmében 
minden jogos eszközzel^ éljen a törvényhozó testületben, a 
közigazgatási körben, az irodalomban, a casinókban, a ma-
gányélet körében, a polgári foglalkozás, a nyilvános és ma-
gánjog minden sorompójában ; nem hogy talán az államtör-
vényjkijátszassék, hanem hogy hitünk, vallásos életünk csor-
bítására szerencsétlen izgatás, szerencsétlen államtörvény^ne 
hozassék ; nem hogy talán a többi felekezet bármiben is meg-
csorbíttassék, amire jogezime van, hanem, hogy a kath. 
hitnek, vallásos külső s benső életnek, jogai semmiképen se 
csorbíttassanak. 

Főczélja az autonómiának minden katholikusban a 
nemes önérzetet felkelteni, hogy ö katholikus, e nemes val-
lásos önérzetet ápolni a kisdedekben úgy, mint az aggokban, 
hogy a kath. név becsülésben, tiszteletben legyen a világ 
előtt ; az irodalom azon nemének, mely botrányokból él, 
botrányokat kohol, kis légyből, az emberi gyarlóságból 
vagy figyelmetlenségből, világbünöket csinál, az igazság és 
jog nyilatkozatával hallgatást parancsolni, a fájdalmas jele-
neteket, mikor az egyháznak gyermekei az egyházat | gya-
lázzák, a családnak'tagjai, a család jó hírét, nevét, marczan-
golják, megszüntetni. Emez egyházat hozzák ellentétbe a 
mai műveltséggel, amely egyháznak kell tulajdonítani 
mindazt, amiben Európa a nemkeresztény világrészek felett 
kitűnik s irnak, szónokolnak azon egyház ellen, melynek 
egyedüli érdeme az is, hogy ezen irók, ezen szónokok, áta-
lában irni és szónokolni tudnak. 

Ezen czél forgott azon püspökök lelke előtt, kik a vi-
lági segélyből kiesett, de mégis a világon működésre küldött 
és azért mindig világi segélyre szorult, egyházat a hivek 
buzgalmába, gondosságába ajánlották, felhiván ő cet, lépje-
nek az egyházi hivatás e terére, működési joggal, de egy-
szersmind kötelességekkel is birván, úgy sincs jog az ennek 
megfelelő kötelesség nélkül ; külömben minden felekezet kö-
zött csak a kath. név leend védtelen, ami pedig védtelen, 
annak a világon működő erők előtt nincsen értéke. Meg-
lenne igy is az egyház, de missiói állapotnál mostohább 
állapotban, mert a hitvallók s vértanúk védvénél nem volna 
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más védve. Győzött az egyház oinez egyetlen védvvol is, 
győzött a szükség esetén ; de míg más védvek is vannak, a 
hitvallói, vértanúi védvre támaszkodni annyi volna, mint 
Istent kisérteni. 

Egy legfőbb jó, nemcsak az egyházra, mely minden-
kor és mindenütt a béke anyja volt, hanem kedves hazánkra 
nézve, fog ezen intézkedéseinkből felsarjadzani s ez, hogy 
az egyház s állam közötti súrlódások e hazában, mennyire 
az emberi előrelátás engedi, megszűnnek vagy legalább élük 
megtörik; mert az egyház fiai, kik őt védeni hivatvák, egy-
szersmind a polgári törvényhozásnak és a közigazgatásnak 
részesei, közegei s a roham, bocsánat, hogy ez ünnepélyes 
alkalommal ismét oly őszinte, oly nyilt vagyok, a papságot 
lenyomni, sőt t iporni, fulánkját közöttünk elveszítheti, 
ha intézkedéseinkben minden úgy fog menni, amint men-
nie kell. 

Igenis, a dogma és a canon minden ügyeinkben a leg-
biztosabb vezérfonál. 

Bármit, bármennyit is veend át az országos, a megyei, 
a községi autonom testület, sok lesz, amiben a püspök a 
jogot, a hatóságot megosztja ; de nem marad el az sem, amit 
ő mint püspök soha nom oszthat meg; sok lesz, amiben az 
ő szavazata egyenlő lesz bárkinek szavazatával s a több-
ség által lenyomathatik ; de lesz azokban olyan pont is, ami 
a püspöknek elidegeníthetlen, megoszthatlan joga, amiben 
ő maga határoz s határozatjának érvényesnek keilend 
maradni. 

A dogmát, a canont tartom szem előtt s alkalmazom. 
Például, az alapítványok kihelyezésében kinek mily 

nagy hitel engedtessék ? ezt a szavazat dönti el ; de kath. 
czél-e az, amire csak egy kra jczár is szándékoltatik fordít-
tatni ? ezt csak a püspök határozhatja meg, mert mi katho-
licum, mi nem ? erről joghatóságilag a püspök felelős az 
egyház előtt s akinek épen az az isteni küldetése, hogy a 
katholikum felett őrködjék. 

Menjünk az iskolára. Milyen legyen a tanrendszer ? 
ezt szavazat dönti el ; de katholikus-e e tanrendszer ? ezt a 
püspök maga határozza meg. Ki legyen tanár, tanitó, iskola-
mester ? a szavazat mondja meg ; de kath. tana, kath.tanelve 
van-e e vagy ama férfiúnak, erkölcsei nem teszik-e őt kath. 
iskolára alkalmatlannak ? ezt a püspök« mint püspök fogja 
megmondani, mert a hit- és erkölcsnek csak ő a birája. Amit a 
dogma, amit a canon a papi személyhez nem köt, amiről a pa-
pot^felelőssé nem teszi, legyen az, mert lehet, világi testvé-
reinknek kezében. Ha e térre léptünk, e téren csak a leg-
szélsőbb határokig vitt nyiltlelküséggel arathatunk sikert. 

Mindezen tárgyak szemléletéből a választási szabá-
lyokra áttérve, nem kell-e az autonomiai testületbe, nem 
kellett-e a szervező gyűlésbe a káptalanokat, a tanitó szer-
zetekot, a kegyurakat , mint ilyeket, felvennünk, miután a 
kezükben fekvő tárgy sok tekintetben eme testület határo-
zatainak tárgya lesz? A katonai ügyek felől katonai, keres-
kedelmi ügyek felől kereskedelmi, orvosi ügyekben orvosi 
szakavatottak véleménye, Ítélete kerestetik ki s ez bir te-
kintélylyel mindenütt ; egyedül közöttünk nélkülöztetnék ez ? 

Ezen indokolás gyengeségét ismerem s leggyengébbnek 
is vallanám, ha ezt más okok nem támogatnák ; de mikor 
ezen szakavatottak Ítéleteire egyes esetekben szükségünk 

vagyon, az ügyek sebes menete követeli, hogy ezek mindig 
kéz alatt, tehát közöttünk legyenek s a szükséges Ítéletek 
megkeresését vagy fölöslegessé tegyék vagy szükségesnek 
bizonyítsák be s felkeressék ; s ama testületek ne kívülről 
szóljanak hozzánk, hanem testületüket a képviseltetési fonál 
hozzánk kösse; s ha szakavatott véleményezésükre, előter-
jesztéseikre, CSci isi időnkint lesz szükség, rokonszenvükre, 
közremunkálásukra, mindig nagy szükség lesz. 

Kath. autonomiát szándékozunk létre hozni, kell tehát, 
hogy a kath. életet és szervezetet úgy fogadjuk el, amint van, 
hogy az autonomia eleven idegekkel és erekkel az egyházi 
szervezet minden főtényezőihez hozzá csatolva s úgy szinte 
minden főtényező az ő képviseltetésével itten központosítva 
legyen. Igy lüktethet az egész egyházi vér az autonómiában 
és viszont; ha egy tényezőnél felakad a lüktetés, aléltság áll 
be a tagba, mely a mozgó tagokat is bénítja. 

Az autonomia életképességének, tekintélyének óhaja 
mondatja ezt velem, nem pedig önérdek, melynek helye én-
nálam, ki az egyházi személyzet és fokozat legalsóbb fokán 
azaz köztalaján állok, úgy sem lehet. 

A káptalanoknak, a tanitó szorzatoknak, a kogyurak-
nak, nincs oly nagy szükségük az autonomi képviseletre, 
mint ellenben az autonómiának van szüksége a káptalanok, 
a szerzetesek, a kegyurakra a képviseltetésben maga a 
katholicitás, magok a tárgyak miatt, melyek kezeibe átme-
nendnek. 

Ha katholikus lesz a czéíba s munkába vett autono-
mia, ha működési köre bon az egyházon belül, nem padig 
mellette avagy kívüle lesz, ha nem akar olyan lenni, mint a 
nagy székesegyház mellett épített kis kápolna, melybe ba 
nem léphetek, hacsak a székesegyházból ki nem lépek ; én 
a székesegyházba bent és nemcsak hozzá tartozónak, hanem 
beleépítettnek kivánom és képzelem, — ha egyházi téren 
egyházi ügyeket fog kezelni, akkor elkerülhetlenül szüksé-
ges, hogy az egyetemes egyházi fegyelmi törvényeket úgy, 
amint vannak, zsinórmértékül elfogadja. 

Eme törvényeknek egy katholikus sem mondhatja fel 
az engedelmességet, annál kevesbbé az egyház müvezetébe 
befogadott és az egyházi,vallásos életben oly tényező, mint az 
autonomia lesz. 

E törvények megtartásán fordul meg mindazon ka-
tholikusok katholicitása, egyháziassága, akik a hitetlenséggel 
még nem dicsekszenek. 

Mert vannak, kik katholikusoknak vallják magokat, 
— távol legyen tőlem, őket itélet alá vonni, nekem senkiN 

felett sincs birói hatalmam, ők békésen élnek, az egyház sem 
vonja őket Ítéletre ; — de mialatt e földön itélet nélkül val-
lom őket, nincs szándékom mondani, mintha bizonyosnemü 
nézeteikért épen semmiféle bíró elé nam fognának vonatni ; 
liber scriptus proferetur, — totum, tehát a gondolatok, né-
zetek, vélemények, Ítéletek, mint tények, az elmének tényei, 
totum continetur, unde mundus judicetur ; — vannak ka-
tholikusok, kik magok alkotnak maguknak katholicismust, 
mely az Isten által alkotott s a Szentlélek őrködése alatt 
19 század folytán kifejlett katholicismustól lényeges pon-
tokban elüt, eltér. Ok maguk maguknak katholikusok, de 
azok-e azon bíró előtt, aki o földön csalhatatlanul itél s kinok 
Ítélete a végső Ítéleten sem fog megmásíttatni, haaam meg-



erősíttetni ? az más kérdés. Ók magoknak vallásalkotók, 
holott csak egy a vallásalkotó az emberiségre; ők magok-
nak vallási törvényhozók; birnak-e erre felülről küldetéssel, 
ha ta lommal? ismét más kérdés. Ok a 19 százados katholi-
cismust elfogadják, ha olyanná lesz, m in t áz általok alkotott 
katholicismus ; ők az egyház törvényeit készek elfogadni, 
ha nem mások lesznek, mint az általok alkotott törvények 
azaz ha a kath. egyház megszűnnék s ők lépnének helyébe, 
ha nem vezetne, hanem általok vezettetnék, ha nem hozna 
törvényeket, hanem fogadna, ha nem követelne engedelmes-
séget, hanem egyes ember ötleteinek ő hódolna. Mily egyház 
volna az ? Ez nem volna egyház, hanem annyi ház, ahány 
fej. Lehet, úgy is van, hogy ily felhívással nem lépnek az 
egyház elé, de lelki helyzetük h allgatag teszi e felszólítást. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , nov. 1. „Községi közös iskolára szavaztam, 

hogy több okot ne említsek, végre, — így szól K. úr — 
4-ezer azért is, mert nekem nemcsak mint papnak, 

hanem mint polgárnak és hazafinak is vannak kötelességeim 
s csak akkor hiszem magam jellemes, becsületes embernek, 
ha különféle kötelmeimet egymással összhangzatba hozva, 
amennyire lehetséges, mindegyiket teljesítem." 

Ford í t suk meg a dolgot és kérdezzük : hát azok nem 
jellemes, nem becsületes emberek, k ik avégett, mivel a mái-
idézett pápai levél a közös iskolákat roszalja, felekezeti isko-
lára szavaztak ? 

De külömben nem szükséges itt semmiféle hazafinak 
azon töprenkedni, mitévő legyen ; hisz a törvényezikk maga 
hozza a különféle kötelmeket egymással összhangzatba, 
midőn nemcsak hogy nem lcivánja, hogy a felekezeti iskolák 
eltörültessenek, hanem még inkább így szól az 1868 : 37. 
tvezikk 11. §-ban : „A hitfelekezetek mindazon községek-
ben, hol hiveik laknak, saját erejükből t a r t h a t n a k fen és 
ál l í thatnak fel nyilvános népoktatási tanintézeteket ; az ily 
tanintézetek feláll í tására és fentartására hiveik anyagi 
hozzájárulását a saját képviseletük által meghatározandó 
módon s a rányban , amint eddig szokásban volt, ezentúl is 
igénybe vehetik, azon intézetekben a taní tókat és tanárokat 
maguk választhat ják, azoknak fizetését maguk liatároz-

r ha t ják meg, a tankönyveket maguk szabhat ják meg s a 
tanítási rendszer és módszer iránt is, tekintetbe véve a 
45. § rendelkezését, intézkedhetnek a következő feltételek 
alat t" stb. A 12. § a hitfelekezetek által fentartott vagy 
állítandó felsőbb nép- és polgári iskolákról szól. A 13. § 
pedig azt mondja, hogy : „Minden hitfelekezet állí that fel 
és ta r tha t fen tanítóképezdéket is" stb. 

Miután tehát ezen épen most idézett törvények, b á r . 
mily vallásfelekezetü legyen is valaki, senki vallási törvé-
nyeivel összeütközésbe nem jönnek, miért aka r valaki erő-
szakosan velük összeütközésbe jőni ? Avagy miért szavaz-
zon egy kath. pap oly iskolák alapítására, melyeket, tekintve 
a pápának a freysingi érsekhez intézett levelét, ezen pápa1 

levél értelmével összhangzatba hozni nem lehet? 

A nyi latkozat írója tovább így folytat ja : „A körül-

ményeket, melyek közt én felekezeti iskolára nem szavaz-
hat tam, épen azok teremtettek, k ik az egyházi absolutis-
musba temetkezve, minden alkotmányos törekvést haeresi-
ficálnak." 

Er re azt vagyunk bá t rak megjegyezni, anélkül, hogy 
valaki felett, különösen e pontban, pálezát törni akarnánk : 
sziveskedjék a nyilatkozat irója az említett pápai levelet 
figyelmesen átolvasni s utána az 1794. aug. 28-án megjelent 
VI. Pius pápa „Auctorem fidei" constitutióját, melyben a 
pistojai zsinat 85 tétele, köztük a 4-ik, mely így szól, ká r -
hoztat tatot t : „Propositio affirmans, abusutn fore auctori-
tatis Ecclesiae, transferendo illám ul tra limites doctrinae ac 
morum et earn extendendo ad res exteriores et per vim 
exigendo id, quod pendet a persvasione et corde; tum etiam, 
multo minus ad earn pertinere exigere per vim exteriorem 
subjectionein decretis. Quatenus indeterminatis illis verbis 
e x t e n d e n d o a d r e s e x t e r i o r e s notet velut ab-
usum auctoritatis Ecclesiae usum eius potestatis acceptae a 
Deo, qua usi sunt et ipsimet Apostoli in disciplina exteriőre 
constituenda et sancienda : haeretica." 

Továbbá, tekintve a hivek és plébános közti viszonyt, 
el nem hallgathatom az öreg Eleazár végszavait : „Adole-
scentibus exemplum forte relinquam, si prompto animo ac 
fortiter pro gravissimis ac sanctissimis legibus honesta morte 
perfungar ." I I . Mach. 6,28. 

Végre p&dig ami a hazafiúi kötelességet illeti, ennek 
elhanyagolásáról csak akkor lehetne szó, ha valaki a tör-
vény ellen cselekednék. Már pedig a m. kir . vallási és köz-
oktatási minisztérium okt. 11-én a Heves és K.-Szolnok 
vármegyék királyi biztosához küldött rendeletében a többi 
közt ezeket is mondja : „a község ar ra nézve, hogy a fen-
álló hitfelekezeti iskolák jellegére és így á ta lakí tására néz-
ve nyilatkozzék, illetéktelen." Tessék a következtetést le-
vonni a hazafiságra nézve. Ezen szavazatával tehát K. 
úr sein mint pap, sem mint hazafi kötelességét nem tel-
jesítette. 

O miseras hominum mentes et pectora caeca ! 
Qualibus in tenebris vitae quantisque periclis 
Degi tur hoc a e v i . . . Lucret. Avispa. 

NAGY-VÁRAD, okt. 28. Megbocsát ft . szerkesztő úr, 
ha becses lapjában, habár elég későn, egyetmást, mi a mi 
sz. hi tünk dicsőségére szolgál, megörökíteni akarok . 

Ilyen először is azon szerény ünnepély, mely sept. 
26-án Mező-Keresztes községében a buzgó kath . hivek nagy 
örömére s lelki épülésére ment véghez ; ugyanis, az említett 
község évek óta vágyva nézett azon nap elé, melyen ujon-
épült leendő plébániatemploma felszenteltetik és ezen szent 
vágya teljesült. 

Aki tudja , mi a vallás, az tudja , mi a templom és tudja , 
mily jótékony annak bir toka ; hisz bár mely község örvend, 
ha olyan történik körében, mi a tökéletesedés-, müveltség-
és jólétnek előmozdítója ; és ép?n a templom az, hol ezeket 
a legfőbb fokon elsaját í that ja az ember. 

Ugyanis, a templom Isten háza, a templom imahely s a 
kegyelmeknek tárháza. Isten háza ; mi nagysz rü tudni, 
hogy Isten a mi legnagyobb jótévőnk, teremtőnk és gond-
viselőnk ; tudni, mint szent hitünk tanít ja, hogy Jézus kö-
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zöttünk, az Oltáriszentségben jelen vagyon, kivel szegény, 
gazdag, tudós, tudatlan, egészséges és betog, lelki tökélete-
sedésére és üdvére mindenkor társaloghat. Imahely, hol 
mindenki Istennek a tőle vett ezerszeres jóért leróhatja szive 
legforróbb háláját, mi által még annál több kegyelemre teszi 
magát méltóvá. Sőt, a templom az, hol segedelmet nyerhet 
minden szükségeire, sőt a legnagyobb jónak, az örök üdvös-
ségnek, melyért teremtettünk, elnyerésére. Ezek voltak a 
a jeles szónok, Palotay László esperes úr alkalmi beszédé-
nek főbb vonásai, mely beszéddel a hívek szivét s lelkét 
Isten iránti szent buzgóságra lelkesen felindítani törekedett. 
Valóban, a templom az, bol a vallásnak legszentebb gyakor-
latára buzdíttatik az eszes ember ; a vallás tehát és igy a 
templom csak azok szerint észellenes, kik a józan észre nem 
hallgatnak, nem hiszik Istent, az ég és föld teremtőjét , kit 
külömben ismerni, imádni, minden eszes embernek legszen-
tebb kötelessége, ha boldog akar lenni ; mert nem a világ, 
hanem Isten boldogít. Mert irva van : Ez az örök élet, hogy 
megismerjenek téged igaz Istent és akit küldöttéi, a Krisztus 
Jézust. 

A templom főoltárképeül igen elmésen van választva 
a szent kereszt, üdvösségünk szent jelvénye, minthogy a 
községnek neve is Keresztes. 

E csinos templom épitésének költségét, mely 17 ezer 
forintra megy, Szaniszló Ferencz ő nmga volt kegyes fedez-
ni ; ő, kinek a szegényekre és egyéb nemes czélokra fordított 
tetemes összegeken kivül még mindig maradt annyija, hogy 
Isten dicsőségére is oly bőven áldozhatott , amit több számos 
adatok után jelen templom is hirdet, mint az ő kifogyhat-
lan bőkezűségének emléke. 

A templom ünnepélyes megáldását Kozatsek József ő 
nga végezte, valamint az első vérnélküli szent miseáldozatot 
is ő mutatá be a Mindenhatónak fényes segédlet mellett. — 
A felköszöntésekkel fűszerezett diszes ebédet tekintetes Ke-
resztúri Ferencz közbirtokos úr szívességéből élvezők. 

Nem külömben emlitésre méltó az irgalmasrendiiek 
buzgósága, kik templomukat N.-Váradon Isten nagyobb 
dicsőségére, mind kivül, mind belül, a hivektől gyűjtött 
kegyes adományozásokból feldiszíteni nem kis mértékben 
törekedtek. Az újból épült két csinos torony valóban nemcsak 
a templomnak, de városunknak is diszére válik. A mü sze-
rencsés bevégzéseért a szent mise október 3-án tartatott 
meg s egyszersmind azért, hogy Isten a jótévőkre áraszsza 
testi, lelki áldását. 

Továbbá, október 28-án székesegyházunknak ünnepe 
volt; mert e napon iktat tatot t be kanonoki székébe ft . Bé-
mer Pál ő nga, volt feketekőrösi esperes és tenkei plébános. 
Örömmel néztünk e nap elé, mert a báró úr ő mlgában kü-
lönösen a nevelés szent ügyének egyik derék s tevékeny 
pártfogóját volt szerencsénk ismerni és tisztelni ; ki jutal-
mak által is törekedett az arra hívottakat buzdítani s hisz-
szük is, hogy most, midőn az isteni gondviselés s a fejedelmi 
kegy út ján oly díszes állásba helyeztetett, melyben kiválólag 
szentelheti tehetségeit és idejét e szent ügynek, kétszeres 
tevékenységet fog e szent téren kifejteni, előmozdítandó a 
társadalom műveltségét és jólétét ; hisz úgyis az egyháziak 
voltak azok, kik századokról századukra mindenkor leg-

többet áldoztak bár mi szent ügyre, amint ez a történet 
lapjaiból nyilván kitetszik. Támogassa ő mlgát is Isten ke-
gyelme, melyért esdett az Űr oltáránál. 

Mahovics János, 
karkáplán. 

N É M E T A L F Ö L D körülbelül negyedfél millió lakót 
számlál, kiknek majdnem két harmada Calvin hitét vallja. 
Állítólagosán a dortrechti zsinatnak hitvallomását követik 
a lakosok, tettleg pedig mindinkább kivetkőzve minden 
positiv hitből, óriási léptekkel közelednek a szabadgondol-
kodás azaz a hitetlenség ködös országa felé, mely hanyat-
lásban, elég sajnosan, magának a református papságnak 
igen nagy része van, amennyiben nem egy tagja a szószék-
ről nem kevésbbé, mint a sajtó útján, egyenesen istentagadó 
elveket hirdet; mi annál könnyebb, minthogy az aláirás 
nélküli czikkezés Németalföldön is szokásos, nem úgy, mint, 
például, Francziaországban, hol a törvény értelmében min-
den egyes czikknek szerzője köteles azt aláirni. 

A németalföldi hivatalos egyháznak hithirdetési és 
hitvédelmi működése igen csekély; ezen egyház, úgy szól-
ván, összehúzza magát amennyire csak lehet s minden áron 
azon van, hogy sehogysem és seholsem vétessék észre. Nem 
szereti, ha beszélnek róla, ha a hit dolgában határozatot, 
felvilágosítást vagy bármi néven nevezendő szabatos nyilat-
kozatot kérnek tőle, mert erre természetesen képtelennek 
érzi magát, minthogy nincs egységes szervezete, nincs egy-
séges hittana, következőleg megállapított symboluma sincs. 

Tudjuk, hogy a ref. egyháznak nincsen hierarchiája. 
Ennek megfelelöleg a németalföldi papság is csupán predi-
cansokból áll, k ik egyszer egy hétben a szószékre lépvén, 
ott rövidebb vagy hosszabb dogmaticus beszédet tar tanak, 
gondosan kerülve mindenben az erkölcstani elveknek bá r -
mily messziről való érintését, mert ezáltal hallgatóinak 
elveivel ellentétbe jőve kellemetlen súrlódások s reájuk 
nézve különféle nehézségek keletkezhetnének ; ime az 
egész hi t taní tás , melyben a nép részesül vagy jobban 
mondva, a felsőbb osztályok ; mert az alsóbbrendüek érde-
kében a valóságos prédikátor nem fárad, hanem ezeknek 
taníttatását valami alárendelt segédpapra bizza. Szentsé-
gekről szó sincs, mert azok, melyek külsőleg talán meg is 
volnának, oly alakban szolgáltattatnak ki, hogy felsőbb ma-
laszt általuk alig nyerhető. Igy van a dolog például a ke-
resztséggel, mely a szószékről szolgáltatik ki oly módon, x 

hogy a pap egy sereg összehordott gyermekre felületesen 
egynehány csepp vizet hint s egy rövid imát mond. 

Innen van azután, hogy a nép átalában véve épen 
nincsen megelégedve papjaival. Ha a hallgatóság közt ta-
lálkozik egy, ki nagyobb szónoki tehetséget érez magában, 
mint az épen szavaló pap, akkor az maga kezd szólni, beáll 
önkénytes prédikátornak, gyűjt magának hallgatóságot és 
— ú j egyházat alapít, oly jogosan létezőt, mint az volt, 
melyből az imént kilépett. Ily esetek nagyon gyakoriak s 
k i som is kerülhetők ott, hol a papi rend, mint szentség, 
nem létezik. A prédikátori foglalkozás külömben épen nem 
kellemetlen ; az urak mindnyájan házasok, a kormánytól 
bizonyos fizetést és a hivektől meghatározott pótilletéket 
húznak s mindemellett semmit sem dolgoznak ; többnyire 
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maguk is papfiak, a foglalkozás ekként mint valami mester-
ség apáról fiúra száll. 

A régi kath. templomok legnagyobb része most a 
protestánsoké, kik a középkori építészetnek ezen remekeit 
birtokukba ejték anélkül, hogy illőleg fel tudnák használni. 
A mi régi kath. egyházaink igen különösen veszik ki ma-
gukat, midőn ily módon prot. templomokká áteröszakoltat-
nak ; épen úgy tűnnek fel, mintha valami királyi palást 
koldúskézre jutott volna; bármennyire megegyszerüsíti, 
bármennyire megrövidíti, mégis mindig sokkal szebb, sok-
kal drágább, sokkal bővebb, semhogy a koldús testén a ki-
rivó ellentét által kellemetlen benyomást ne tegyen a nézőre. 
Igy van ez a rotterdami sz. Lőrincz-templommal is. Ezen 
egyház 1472-ben építtetett, a gót styl hanyatlásának kez-
detén, de ennek még minden szépségeit mutat ja . A kálvi-
nisták hiába verték le gyönyörű faragmányait, hiába dön-
tötték halomra szobrait, fordíták fel oltárait, mégis meg-
maradt az, ami volt, a kath. művészetnek egyik remek 
példánya. Jelenleg a hajónak kellő közepén egy amphi-
theatrumféle v a n fából, karzattal ellátva. Mindez igen so-
ványkinézésü és minden elfogulatlan elme az első pillanat-
ban észreveszi, hogy itt idegenek laknak, kik eredetileg 
nem tartoztak a házhoz s kik mégis, törvénytelen szárma-
zásuknak daczára, rátartóbbak, követelőbbek, mint a csa-
ládnak törvényesszületésü fiai. A németalföldi kálvinisták 
közt kevés a megtérés s nincs is remény, hogy ezen viszo-
nyok jobbra változnának. Ok nem tudják, nem is akar ják 
tudni, hogy mi jó van a katholicismusban, hanem, ellenke-
zőleg, félnek tőle s ami a fő, emberi tekintetek ta r t ják visszaj 
hogy behatóbban ne tanulmányozzák. Ezen büszke szelle-
mek meghajolnak a közvélemény előtt s mint az emberi 
félelemnek rabjai, nem merik az igazságot keresni, nehogy 
oj'f helyen találják azt, a hova állniok a „közvélemény" 
ti l t ja. 

Vannak Németalföldön jansenisták is, de csekély 
számmal ; nem régen még két püspökük is volt, de most az 
egyik meghalálozván, nem találtak számára utódot. A nép-
nek buzgalma csökken és a papságra kevesen vállalkoznak; 
pedig a jansenirányu felekezet gazdag pénz dolgában, csak 
híveinek száma az, mely napról napra jobban fogy és az 
átalános vélemény jelenleg az, hogy ezen felekezet a leendő 
zsinattal bevégzendi földi pályáját ; mert a papság előrelát-
hatólag aláveti magát ; de ha nem is tenné, népe mégis 
elhagyná, mert a zsinat, amint ez bizonyosnak látszik, az 
egész jansenisticus kérdést végérvényesen el fogja dönteni. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. GL P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

A negyedik czikkelyben 10—16 szakaszokban (vagyis 
25 — 38 lapokon) értekezik a t. szerző a tudomány történel-
méről. Először szól annak eredetéről és állapotáról a zsidók-

nál, érintvén az ókor műveltebb népeit is a 25 és 26 lapo-
kon ; aztán a keresztényeknél, mely utóbbi tulajdonképen 
csak Krisztus Jézussal kezdődik, az apostolok által pedig 
folytattatik. — A 27 lapon mondja sz. : „Die christliche 
Schriftauslegung beginnt mit Christus dem Herrn selbst. 
Von den Juden hatte er seine Auslegung nicht erlernt, was 
diese ausdrücklich bezeugen. (Joh. 7, 15.) Seine Schriftaus-
legung war, wo es sich um den Geist des Gesetzes, und um 
Prophetien, handelte, auschliesslich die höhere Auslegung. . 
Als unfehlbarer göttlicher Lehrer war er selbst die Quelle 
der Auslegung, indem er aus seinem göttlichen Wissen 
schöpfte, woraus er auch neue Offenbarungen, Lehren und 
Vorschriften gab. Seine Auslegung bestättigte Gesetz und 
Propheten und war im vollen Sinne des Wortes authentische 
Auslegung." . . . Nem hiányoznak e czikkelyben bibliai pél-
dák sem, hogy a tüzetes értelmezésről, melytől minden 
önkényesség s kalandos vélemény távol van, a figyelmes 
olvasó egyrészt kellőképen tájékoztassék, másfelől pedig 
kitűnjék, hogy a szent könyvekben letett ker. vallási igaz-
ságok nem megszaggatottan avagy feldaraboltan tekinten-
dők, hanem mint valamely erősen fűzött láncznak megannyi 
szeme, egymást kölcsönösen támogatják és világosságba he-
lyezik és helyesen csak úgy foghatók fel, ha egymással össze-
függésben sajátí t tatnak el. 

A 37. lapon a zársorokban irja a t. szerző : 
„Durch die Principien, Anschauungs- und Behand-

lungsweise (welche in Bezug auf Auffassung und Gebrauch 
der hl. Schriften des A. T. bei den Aposteln und neutesta-
mentlichen Lehrern hervorkommen) der hl. Schriften des A. 
T. war der höheren Schriftauslegung für die folgenden Zeiten 
des Christenthums der Weg gewiesen und gebahnt. Die 
prophetische Auslegung, sowohl die unmittelbare, als auch 
die mittelbare, die typische, mystische, symbolische u. s. w. 
konnte an der Hand des Glaubens und mit Vorsicht geübt, 
wie auch geschehen, zu beachtungswerthen und soliden 
Resultaten gelangen. Ausserdem hatte die moralische und 
allegorische Interpretation ein reiches Feld auszubauen. 
Dagegen war das Gebiet der niederen Schriftauslegung, die 
historisch-grammatische Auslegung, noch uncultivirt; doch 
fanden sich zeitig genug Männer, welche in wichtiger Wert-
schätzung dieses Zweiges der Interpretation zu der höheren 
Auslegung auch diesen Weg betraten, wie in der folgenden 
Geschichte der Auslegung sich herausstellen wird." 

A tudós szerző, mint e résznek rövid ismertetése mu-
tatja, oly könnyű, átlátszó nyelven irt munkát ad itt át az 
érdeklett theologiai közönségnek és a fáradozást, hiszszük, 
méltánylandó hallgatóinak, mely jó és ami fődolog, minde-
nütt egyházias szelleménél és alapos tudományosságánál 
fogva csak örömmel üdvözölhető. Es, szeretjük remélni, üd-
vös hatással leend azok közül is egynémelyekre, kiket a 
rationalistikus szentirásmagyarázóknak vagy inkább elfer-
dítöknek, alaptalanságai balra, tévútra ragadtak. Különösen 
akkor, lia a t. sz. létesítheti szándékát, az előszóban és 
ugyan imezekben „die übrigen Theile der Prolegomena und 
der bibi. Hermeneutik, gedenke ich ebenfalls heftweise zu 
veröffentlichen" adott Ígéretéhez képest az itt bemutatott 
kezdetet folytatni fogja s ha a „Prolegomena"-kat a tárgy 
dereka és befejezése is, mindazon jó tulajdonok előtünteté-
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sével kidolgozva, melyeket minden elfogulatlan dicsérend és 
becsülend, követendik ! 

De, lia már az eddig ismertetett rész rendszer és rész-
letezés tekintetében oly hasznavehető, az egész kiadványát 
dr. Friedliebnek kiválóérdekűvé teszi még az, hogy, mint 
már előre jeleztük, egy adalék „Anhang" néven van hozzája 
csatolva, mint afféle gyakorla t i feltüntetése, gyümölcse az 
értelmezésnek, a szent i ra tokra vonatkozó elméleti tanulmá-
nyoknak , fejtegetéseknek. Mert míg a munka eddig érintett 
részében a bibliai értelmezés mibenlétét, folyamát, feladatát, 
becsét, történetét, nemkülönben felosztását, rendszerét, szó-
val, előismereteit nyú j t j a a t . sz., a mindjár t rákövetkezett 
(41 laptól) úgy nevezett függelék ar ra terjed ki, hogyan kell 
egyre másra a mondottakat alkalmazni, értékesíteni. — 
Ily szempontból tekintve a dolgot, csak kedvesen vehetjük, 
sőt kell vennünk, a fáradhatlan szerzőnek abbeli szándékát, 
hogy oly értekezéseit is, melyek már más tudományos fo-
lyóiratokban elébb nemcsak kinyomatva (t. i. 1838. 1846. 
1847. 1 8 6 2 - 1 8 6 7 és ugyan a bonni „Zeitschrif t" és az 
„Österreich. Viertel jahrschrif t" stb. folyóiratokban) megjV 
lentek és ismervék, de ide s tova már fel is használ ta t tak, 
mostanság nagyobb olvasó közönségnek és szélesebb elterje-
désre egybeállítva, összegyűjtve, újból kiadni jónak l á t t a . . . 
E z által a t. szerző, mint előszavában szerényen megvallja, 
nem egyedül önszántából, többeknek, kiket közelebbről 
érdekelnek, aka r j a a szentirásfejtegetés jó és szent ügye 
czéljából ugyanazokat hozzáférhetőbbekké tenni, azon meg-
győződést táplálván magában, hogy a vallást fejtegető mun-
kála toknak az egész életen át hü kísérőknek kell lenniök. 
Ha t , a bibl iamagyarázat tant tekintve, figyelemreméltó érte-
kezésre akadunk itt, melyekben hittani, bölcsészeti stb. 
szempontok együttesen belső vonatkozással vannak egy-
másra, egyik a másikat feltételezvén és egymásra építvén. 
Mondhat juk, érdekkel olvastuk át ezen értekezéseket és 
úgy talál tuk, hogy nem lesz fölösleges azokat egyenkint, 
bár vázlatosan, a t. szerzőt gondolatmenetének mintegy 
átnézetes adása czéljából, a következőkben színtérbe hozni. 

Ezek után a dologra ! 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— S z e m é l y z e t i . 0 f e l s é g e K o v a c s ó c z y István 

tiszapüspöki espores-plebánost egri főszékesegyházi kano-
noknak kinevezni kegyeskedett . 

— B e k ü l d e t e t t : A magyar sz. korona területén 
fenálló k. k. egyházi joghatóságok. Kiadta Gózony György 
székesfehérvári kanonok. Ára 1 frt . Kapható a Sz.-István-
Társula t ügynökségében. Hogy előnyös volta k i tűnjék e 
műnek, ide i k t a t j uk röviden tar ta lmát . I. A szentszéki sze-
mélyzetről a) a bíróságról, b) a hivatalnokokról, c) az ügy-
felekről. I I . A szentszéki ügyekről a) átalános szemle, minő 
ügyek tar toznak a szentszékek elé, b) rövid tárgyismeret a 
keletkező perek nemeivel együtt . I I I . Az eljárásról a) áta-
lános tudatok, b) sommás eljárás, c) rendes eljárás, d) az 
elhárító cselekmények. IV. A bizonyításról a) bizonyítás 

kötelezettsége és módja, b) beismerés, c) levélnemü bizo-
nyí tékok, d) tanúk, e) szakér tők szemléje, f) eskü, g) füg-
gelék a bizonyításhoz. V. Perbezárás- és határozatokról. 
VI . A perorvoslatokról. VI I . Az egyházi fenyíték- és bün-
tetésekről. Toldalék. Minták. Mint igen hasznos kéziköny-
vet a jánl juk. 

— B e k ü l d e t e t t : Hitelemző beszédek a katholika 
vallás összes tanairól Zollner János után magyar í tva Nagy 
Sándor t. koppányi plébános által. I I . évfolyam a hitről és 
parancsolatokról I. kötet IV. füzet. 

— A pesti közös iskolák tanítóinak megparancsolta-
tott, hogy minden képet távolítsanak el az iskolákból. Kö-
zöltetett velük azután egy ima, melyet a gyermekek meg-
tanul janak s naponkint csak egyszer mondjanak el, nehogy 
megszokván, elveszítse előttük becsét. — Ezt még mi ka-
tholikusok nem tudtuk , hogy minél r i tkábban kell az em-
bernek imádkoznia, nehogy az imádságot megszokva, ez 
elveszítse becsét. Szeretnők tudni, mit vétett az a Miatyánk, 
az Ur imádsága, mely a közös iskolákban nem türet ik ? 
Váljon a zsidó vagy protestáns gyermeknek nincs-e ar ra 
szüksége, ami a Miatyánkban foglaltatik ? Váljon az a 
„szeretettel való ölelkezés", mely ezen közös imában fog-
lal tat ik, pótolhatja-e a Mia tyánkot? ! 

— A katholikus hierarchiának tagjai ez évben. Pat r i -
archa, érsek és püspök van 766 ; patriarcha, érsek és püs-
pök in part ibus infidelium 228 — összesen 994. Ezek közt 
van 12 patr iarcha ; 75 latinritusu, 25 másritusu és in 
part ibus 35, összesen 135 érsek; latinritusu 609, más-
ri tusu 45, in part ibus 193, összesen 847 püspök. Korukra 
nézve három püspök 95 éves, kettő 90, húsz 80—85 ; negy-
venhat 75 — 80 ; hetvenkilencz 70—75 ; százhatvannégy 60 
— 6 5 ; százharminczhárom 55—60; százötven 50—55; 
nyolczvankettő 4 5 —5 0 ; negyvenhárom 4 0 — 4 5 ; huszon-
négy 38—40; tizenhárom 35—38; hét 30—35 év közöt t ; a 
90 éves püspökök ezek : Bombini cassanoi püspök, Goye-
neche l imai érsek s Cavi livornoi administrátor. 

— A jó katholikusok Olaszországban mindent tJkö-
vetnek, hogy a szentatya és a zsinat iránti ragaszkodásukut 
minél jobban kitüntessék. A zsinat költségeinek fedezésérp 
mindenütt történnek jelentékeny adakozások; laka ika t 
többen felajánlották Rómában a zsinati a tyák használatára 
ingyen; igy a Palazzo Torlonia, Villa Massimo a Te rmin i ; 
Lancelotti herczeg két püspököt fogad s ellát mindennel, 
hasonlag Sauve úr , a Minerva szálloda tulajdonosa; donna 
Teresa Colonna egy püspököt fogad s teljesen ellát, stb. 
Legújabban Alfonso s Federico Landi marchesek ajánlot ták 
fel palotájukat Piacenzában a Rómába menő vagy hazatérő 
püspököknek, k ikP iacenzá t érintik s ott tar tózkodni akar -
nak . — A zsinati terem homlokzatán nagy aranybetűkkel 
e szavak olvashatók : Docete omnes gentes, Ecce vobiscuin 
sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. 

— A szeretet találékony. Langresban, Francz iaor 
szágban, bizonyos Menne nevü buzgó katholikus azon gon-
dolatra jöt t , hogy régi újságokat , hasznavehetlen papiroso-
kat , fog összegyűjteni, azokat eladja s a bevett .pénzt péter-
fillér gyanánt a szentatyának fogja felajánlani. Találkoztak 
mindjár t buzgó katholikusok, k ik Mennehez csat lakoztak. 
A püspök őket buzdította. S egy év alatt összegyűjtöttek 
tizezer kilogram papirost, azt eladták s a bevett pénzen 
eltartottak 6 zuávot. — Igy a buzgó katholikusok még Gari-
baldi, Mazzini, Ricciardi leveleit s az egyházellenes lapokat 
is a r ra kényszerit ik, hogy a szentatya felsegélésére szolgál-
j a n a k . Valóban utánzásra méltó példa nálunk is. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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csi Sándor nyomdai iro-
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Pesten, november 10-én. S 8 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Ismét a „Sola Salvifica". — A ma-
gyarországi ka th . egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Ismét a „Sola Salvifica'4. 
(Vége.) 

Végre, a 21. sz. észrevételeit a „Religio" 51. sz. 
401. lapján álló eme tételemre alkalmazza: „az üdv 
elvesztése mindig az ember vétke" ; és ebez hasonló-
értelmű állításaim úgy vannak említett számban 
felhordva, hogy abban lehetlen fel nem ismerni a 
keresett ellenmondani akarást; mert az egész észre-
vételezés a „hermeneutikai szabály" ellen vét : „in-
terprets est sensum efferre, noninferre" és csakis így 
okoskodhatni ki szavaimból e következtetést : „E 
szerint, — már tudniillik íz én állításaira szerint, — 
az egyedül üdvözítő' egyházról szóló tan értelmében 
az üdvnek úgy, mint a kárhozatnak, nem volna más 
tényezője, mint az emberi akarat." Eszemágában 
sem volt ilyesmi! Nem szoktam senkit egykönnyen 
jóakarat hiánya gyanújával terhelni, de azt önérze-
tem mondja, hogy ily fej- és lábnélküli csudaszülött 
soha sem fogamzott agyamban s a művelt közönség 
finom Ízlését ily érthetlen dolgokkal soha sem szok-
tam sérteni. Kár, hogy az említett számban felho-
zott sok szép idézet csakis állításaimból kihozott 
sophismák feleresztésére szolgál ! Ilyen magyarázat-
tal a szentirásra rá lehetne fogni, hogy azt állítja, 
miszerint nincs Isten ; mert e szavakat olvashatni a 
13. zsoltár 1. versében: „Non est Deus"; de nem 
szabad elválasztva érteni a közvetlen megelőző e 
szavaktól : „Dixit insipiens in corde suo." 

Elfogultság nélkül állításaimból senki oly ér-
telmet nem hozhat le, mert a kifogás alatt levő sza-
vak előtt épen azt irtam inkább, hogy Isten mind-
egyiknek lehetővé tette az üdv útját, — tehát plane 
főtényezőnek őt jelzem, midőn állítom az 51. sz. 401. 
lapon : „Mivel a mi üdvözítő Istenünk azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, azértis mindent 
megtett avégre, hogy az ember abban, mi az üdvre 

szükséges, ne szűkölködjék, ha az után kivánkozik ; 
sőt az üdv elvesztése mindig az ő vétke.". Hol van 
itt kizárva a másik tényező az emberen kivül ? Állí-
tásom azok ellen volt irányozva, akik Isten végetlen 
tökélyeit vonják kétségbe, mintha a kath. egyházon 
kivül levőket mind az örök kárhozatra vetné anél-
kül, hogy az abban valóiételre elég eszközt nyújtott 
volna ; ha az ember nem él a neki nyújtott üdvszer-
rel, nem Isten, hanem maga oká kárhozásának., az 
üdv elvesztése az ő vétke. „Azt, mi az embernek 
üdvére szükséges, megadja Isten, ha kérjük ; ellenben, 
az üdv elvesztésének oka mindig az emberben rejlik." 
Sz. Tamás III. Sent. Dist. c. 4,2. Isten minden az 
üdvre szükséges kegyelmet megadja; de tudjuk sz. 
Ágoston szavai szerint : „Qui fecit te sine te, non te 
justificat sine te." Serm. 169. n. 13.; tehát az emberi 
a fear at is tényező úgy az üdv elnyerésében, mint el-
vesztésében. „Consentire vocation! divinae vei ab 
ea dissentire propriae voluntatis est." S. Aug. Liber 
de Spir. et litt. c. 34. „ 0 magnam medici potestatem, 
qui auxilium ex sola voluntate suspendit. Cum enim 
ex fide salus sit, idcirco audivit illud : vis ne ? Jesus 
vero ipsum etiam velle dat et fidem acceptam habet 
et donum gratis impertit." Cyrill. Hierosol. cath. seu 
bom. in Paralytic, ad pisc. n. 4. Ezt fejezi ki állítá-
sunk is. Ugyanis, ha Isten az embert hitetlensége 
és bűne miatt elkárhoztatja, megadva kell lenni a 
lehetőségnek : Istent megismerni és magát a bűntől 
megóvni ; ez az egyház tana azon állítás ellenében, 
mely minden nemkeresztényt csupán azért, mert 
nem keresztény, kárhoztat. Igen, az ember szabad 
akarata is működik, ezt nem szabad kifelejtenünk, 
annál kevésbbé tagadnunk, hacsak valaki Kálvin 
ezen állítását el nem fogadja : „Deus voluntatem 
movet, non qualiter multis saeculis traditum est et 
creditum, ut nostrae sit postea electionis motioni aut 
obtemperare aut refragari, sed illám efficiendo. Illud 
ergo toties a Chrysostomo repetitum repudiari ne-
cesse est : Qualem trahit, volentem trahit." Lib. II. 
Inst. c. 13. v. 10. Ismét : „Deus consilio nutuque 
ita ordinat, ut inter homines nascantur certae morti 
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devoti, qui suo exitio ipsius nomen glorificent." Inst. 
III. c. 26, n. 6. Nekünk az isteni igazságról méltóbb 
fogalmunk van, amit sz. Ágoston e szavaiban is lát-
hatunk : „Qui vocatus non venit, sicut non babét 
meritum proemii, ut vocaretur, sic inchoat meritum 
supplicii, cum vocatus venire neglexit." Lib. 88. 
quaest. 68. 

Elemezzük a többi tételeket is, melyeket a 
„Religio" 21. sz. 161. lapján compilált: „Az igazság 
utáni vágy és törekedés a jóakarat, az üdv elnyeré-
sének alanyi feltété és pedig okvetlenül szükséges 
és elégséges oly értelemben, hogy a jóakarat hiá-
nyában legyen bárki az igazság birtokában, épen 
úgy nem üdvözülhet, mint aki jóakarat birtokíban 
levén nem kárhozik, habár törekedése daczára az 
igazságot meg nem ismerhette is." Ebből is az aka-
ratot, mint egyedüli tényezőt akarja kierőszakolni a 
fentebb érintett „R ligio" száma, természetesen ki-
hagyva az aztmegelőző s avval közvetlenül összefüggő 
szavakat : „Valamint az üdv útját mutató igazság 
tárgyilagos : úgy az igazság utáni vágy" stb. Hihető, 
szüksége volt a „Religio" 21. számának a kihagyott 
előzetre, hogy mintegy tartalék legyen később ismét 
az álokoskodás folytatására, mint látni fogjuk. Á lí-
tásunk ismét azok ellen van intézve, kik Isten vé-
getlen irgalmát vonják kétségbe, mintha a „Sola 
Salvifica" tan által mindazokat kizárná az üdv el-
nyerhetéséből. kik annak nem tagjai külsőleg; mint-
ha Isten nekik elzárt volna minden utat, nióJot az 
üdvre. Miután ugyanis az 51. sz. 401. lapon ezeket 
irtam : „Facienti quod in se est, Deus non denegat 
gratiam", így folytattam : „Valamint az üdv úiját 
mutató igazság tárgyi'agos f. ltétel: — tehát sine qua 
no i, mert sehol sem állítottam, hogy igazság nélkü', 
tehát a tévely által, lehetséges az üdv; hiszen a 46. 
sz. 363. lapján e szavak olvashatók : Ez esetben az 
eretnekség és tévely e l l e n é b e n , nem á l t a l a 
meneksz k meg a jóakaratú ember a kárliozatól; a 
kegyeli m egészíti ki azt, mit Jézus rendeletéből 
eszközöl liiveiben az üdvözítő egyház, — úgy az 
igazság utáni vágy és törekedés, a jóakarat, az üdv 
elnyerésének alanyi feltété és pedig okvetlenül szük-
séges és elégséges, — nem zárva ki, sőt csakis így 
engedve mig azt a jóakaratot, az isteni tényezőt, 
hozzátéve egyszersmind mily értelemben? — oly 
értelemben, hogy a jóakarat hiányában, — tudniillik, 
ha nem akar élni a kegyelemmel és az igazsággal 
az Isten akaratja szerint, — legyen bárki az igazság 
birtokában, — tehát ámbár ismeri azt, de vele nem 
él, bizony az őt nem üdvözíti, — épen úgy nem üd-
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vözülhet, mint aki jóakarat birtokában levén, nem 
kárhozik el; de nem írtam, hogy positive üdvözül, 
— habár törekedése daczára az igazságot meg nem 
ismerhette is." Ezt azért merem állítani, mert az 
egyház kárhoztatta e tételt: „Infidelitas pure nega-
tiva in bis, quibus Christus non est praedicatus, 
peccatum est"; azért idéztem sz.Ágostont: „Non tibi 
deputatur ad culpam, quod invitus ignoras, sed quod 
negligis quaerere, quod ignoras." L. III. de lib. arb. 
c. 19. Nem lesz fölösleg megjegyezni, hogy midőn állí-
tom : „nem kárhozik el valaki amiatt, mit megsze-
rezni nincs semmikép hatalmában", egyszersmind 
azt nem akarnám értetni, hogy üdvözül ; csak azt 
értem, amit az 51. sz. 402. lapján írtam: „nem ta-
nítja az egyház sem, hogy a z é r t , m e r t K r i s z -
t u s t n e m i s m e r i k , k á r h o z n a k el." Mint sz. 
Ágoston irja : „Habent excusationem non de omni 
peccato suo, sed de hoc peccato, quo in Christum 
non crediderunt. Possunt habere excusationem, sed 
non ideo possunt effugere damnationem, quieunque 
enim s i n e l e g e p e c c a v e r u n t , sine lege peri-
bunt." In Joan. 15 22. Tehát sem egyedüli tényezőt 
nem állítottam az akaratot, sem pedig az isteni ke-
gyelemmel közreműködő akaratot mint tényezőt 
nem ál ítottam egy szempontból, egy tekintetben az 
üdvre és kárhozatra nézve. 

E kellő külömböztetést szem előtt tartva, nem 
állhat meg a „Religio" 21.sz. 162. lapján kiirt téve3 
felfogáson alapult eme lehozás : „ha a jóakarat 
birtokában az igazság ismerete nélkül is üdvözülhet 
az ember, mint ez az 51. sz. 401 lapján mondatik, (?) 
akkor az igazságismeret nem — absolut — tárgyi-
lagos feltétele az üdvnek, ami mégis ugyanott állít-
tatik." (?) Kérdőjeleket tettem, m rt sem egyik, sem 
másik nem állíttatik, maguk helyén hagyván a 
tételeket, külö ,ösen a fentebb említett „tartalékot". 
Ugyanis, midőn az igazságról állítom : „hogy az 
üdv ú j á t mutató i g a z s á g t á r g y i l a g o s f e l -
t é t " , nem azt-mondom : hogy az igizság i s m e -
r e t e — absolut — tárgyilagos feltétele az üdvnek, 
mint a „Re'igio" 21. száma akarná érteni; hiszen a 
hol ismeretről van szó, ott nem tárgyilagosság forog 
fen, hanem alany; én pedig az igazság tárgyát akar-
tam kiemelni, tehát az utóbbi nem állí tátik ott; így 
csak azt nézzük, a másik is úgy érthe ő-e, mint a 
„Religio" 21 száma akarja? Tessék a maga helyén 
tekinteni állításomat, mely az igazság ismerete nél-
küli jóakaratra vonatkozik ; az 51. sz. 401. lapon ez 
olvasható : „mint aki jóakarat birtokában levén, 
n e m k á r h o z i k el, habár törekedése daczára az 
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igazságot meg nem ismerhette is." Itt nem az állít-
tatik, hogy az ismeret nélkül is ü d v ö z ü l h e t az 
ember ; hiszen akkor tagadnám az igazság jogát, 
erejét; hanem csak azért, mert nem ismerhette meg 
valaki az igazságot minden törekedése daczára, az 
n e m k á r h o z i k el ; hiszen eléggé ki van emelve, 
mennyiben szükséges és elégséges a jóakarat, hogy 
ennek hiányában az igazság sem üdvözít; de aki 
birtokában van, habár nem ismerhette is meg az 
igazságot, nem k á r h o z i k e l ; de más azt állítani, 
hogy a jóakaratú, habár nem is ismerheti az igaz-
ságot, nem kárhozik el, más hogy üdvözül. 

Még egy félreértett, — megrontott, — tételem 
ellen észrevételez a „Religio" 21. száma, melyet 
már úgy idéz, hogy nem elégszik meg az értelem 
„bevitelével", hanem szavakat is ád hozzá: „az 
anyagi tér nem gátolja, hogy az ember a kegyelem 
által az eretnekség következményeitől, habár abban 
született, — és természetesen önhibája nélkül meg-
marad is, — (e szavak nem olvashatók a „Religio" 
51. számában, mert nem is állhatnak meg a szöveg 
értelme felforgatása nélkül), „megőriztessék és örök 
életre juthasson". E tételből ismét az akaratra, mint 
egyedüli tényezőre következtet a „Religio" 21. szá-
ma. Fcnforgó kifogásos helyen külömbséget tevén 
az anyagi és alaki eretnekség közt, azt állítottam: 
hogy míg a tévely csak az igazság tárgya körül 
forog azaz, míg a Jézus alapította tekintélynek nem 
szegül ellene, a tévelygő anyagi hibája nem gátolja, 
hogy az ember a kinálkozó igazsághoz teljes szívből 
ragaszkodjék s aki ezen igazság után kivánkozik, a 
kegyelem által, — tehát ismét nem csupán az akarat 
a tényező, — az eretnekség következményétől meg-
őriztessék. Hogy pedig semmikép sem czélozhattam 
azt is, mit a „Religio" 21. száma a szövegbe vitt : 
„és természetesen önhibája nélkül megmarad is", 
abból következik, mit mindjárt utána írtam : „De 
eliez okvetlenül szükséges, hogy a saját vétke nél-
kül tévelygő az igazi utat rögtön minden hanyagság 
nélkül keresse, — tehát ne maradjon meg a tévely-
ben — és válaszsza azt, melyet Isten kijelentett, 
hogy rajta hozzá feljuthasson, mihelyt megisme-
rendi". Nem mondtam mást az eretnekekre nézve, 
mint amit sz. Ágoston ír róluk : „Qui sententiam 
suam, quamvis falsam et perversam, nulla pertinaci 
animositate defendunt, praesertim quam non audacia 
praesumptionis suae pepererunt, sed a seductis in 
errorem lapsis parentibus acceperunt, quaerunt autem 
cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati, cum 
invenerint, nequaquam sunt inter haereticos depu-

tandi." Epist. 43. al. 162. n. 1. A „Religio" 21. sz. 
161. lapja azon észrevételére, miszerint kényes dolog 
egyes sz. atyák és egyházi irók nézetét „az egész 
egyház" tana gyanánt hirdetni („Religio" 51. sz. 
402 — 403. lap), csak azt jegyzem meg, hogy át-
olvastam az idézett lapokat s amit nem mint néze-
teket adtam elő, hanem mint az egyház tanát „hir-
dettem", az csakugyan az egész kath. egyház taní-
tása ; tessék figyelemmel kisérni ! 

Hogy az észrevételekből semmit se hagyjak 
érintetlenül és ellenészrevétel nélkül, legyen szabad 
még a „Religio" 21. sz. 161. lapján olvasható e té-
telt vizsgálnom : „az egyháznak csak az egy „lim-
busáról, — talán jobban „descensus Christi ad in-
feros" , — szóló hitczikke nem akasztja-e meg an.a 
Krisztus előtti szenteknek és jámboroknak üdvözülési 
elméletét ? E szerint Krisztus előtt nem volt helye 
az üdvözülésnek." Talán ez észrevételek azon állítás 
ellen intézvék, mintha vagy a természeti vallás vagy 
az ó szövetségi törvény magában megszentelési s 
így megigazulási erővel birt volna? Soha e gondo-
latra nem jöttünk még, ámbár tudjuk sz. Jusztinnal, 
hogy akik az Ige szerint éltek s a belső megvilágo-
sításnak engedtek, azok bizonyos értelemben Krisz-
tus előtt is keresztények voltak. Dj vitatjuk, hogy 
az Istenember drága vére nemcsak a véghetetlen-
érdemü kereszthalál. elégtétele idejében vagy utána 
élőkért ömlött, hanem minden emberért a világ kez-
dete óta; „Una enim oblatione consummavit in sem-
piternum sanctificatos." Hebr. X.14. Nem ismeretlen 
a „Religio" t. olvasói előtt Urunk szenvedése vissza-
ható erejének alkalmazása, „virtus retroagens". Azt 
mindegyik tudja, hogy mielőtt az emberi nem bűné-
ért Urunk eleget nem tett, nem volt helye az üdvö-
zülésnek és Krisztus urunk nyitotta meg a bűn 
miatt zárva volt mennyeket, midőn az ó szövetségi 
istenfélő jámbor lelkeket magával vezette. Cyril. 
Hieros. cat. 4. n. 10. 

Akaratunk ellen is kelleténél hosszabbra nyúlt 
ellenészrevételeinket a magasröptű szellemek egyike 
merésznek látszó, de igazságot tartalmazó, gondola-
taival végezzük : Vannak a társaságban, kik még 
Krisztus nevét sem ismerik, minthogy őket erre 
soha senki sem tanítá meg. A megváltó kereszt bi-
zonytalan áldozatai ők, születésüknél fogva nem ve-
zettetvén a kálvária tövéhez, nem látták az Isten 
fiát ama halálküzdelemben, melyet üdvükért vívott. 
De láthatlan csatornákon keresé őket e vérnek egyik 
cseppje és az öröklét illatárjaként az övék közé 
vegyülve, tompa sóhajjal felelének a szeretet hall-
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gatag felhivására. Az egyház tehát nemcsak az, mi 
épen szemünkbe ötlik. Mindenütt jelen van Krisztus, 
hol Isten szeretete uralkodik és ahol Jézus van, ott 
van vele az egyház is ; ha pedig igaz, hogy minden 
keresztény köteles az egyházhoz csatlakozni, mihelyt 
annak fenállását tudtul veszi: úgy az is bizonyos, 
miszerint" a legyözhetlen tudatlanság kivonja az il-
letó't e törvény alól, hogy Jézus Krisztus közvetlen 
kormánya alá helyezze, ki az összes kereszténység 
feje és legfőbb kormányzója." Lacordaire Lettres a 
un Jeune Homme sur la vie chrétienne. Troisième 
Lettre 93 — 94. Ismét sajátommá teszem Frayssinous 
e tárgyra vonatkozó nyilatkozatát : „Örömmel hi-
szem, hogy a kinyilatkoztatás nagy napján tündök-
lésükben fogjuk látni e tárgyban a könyörület csu-
dáit, melyek most elrejtvék s melyek az angyalokat 
s embereket bámultokban magukon kivül fogják 
ragadni." Défense du Christianisme ou conferences 
sur la Religion. 

Ismételve mondom : aki elfogultság nélkül ösz-
szefüggésben méltatta olvasásra „Sola Salvifica" 
tanulmányomat, megértheti sz. Ágoston fentebb idé-
zett szavainak jogos alkalmazását : „nullum verbum, 
non quod revocare vellem, sed quod revocare debe-
rem, omisi". Egyébiránt, nemcsak minden időmet és 
csekély erőmet igénylő helyzetem kényszerít, hogy e 
tárgyban minden további polémiát megszüntessek, 
amely úgyis ritkán szokott illetékes körében a tárgy 
körül maradni, hanem a közös ügy is, mely épen 
jelenünkben szenved azáltal is, hogy egyházunk 
ellenei kárörömmel nézhetik, midőn kebelünkben a 
külömböző nemcsak nézetek, hanem elvek emberei 
néha a műveltebb érzést sértő kifejezésekkel jelentik 
egymás közötti meghasonlásukat. Ellenészrevéte-
leimben iparkodtam a tárgyat tekinteni, mert soha 
sem szerettem átalában személyeskedni. 

Bita. 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressns Pesten. 

P a l á s t h y Pá l beszéde a káptalanok, szerzetek és 
kegyurak szavazatának ügyében. (Folytatás.) 

E n az autonómiát ily a lakban, ily i rányzat ta l nem 
képzelhetem, szinte, hogy valaki ilyennek képzelje, felfog-
hatni nem tudom. Ily katholicitásu ember háborí t tat lanul 
maradha t az egyház kebelében, de nem működhetik, a szent-
ségekkel sem élhet háborí t ta t lanul . Az autonomia működő, 
nem pedig veszteg maradó hatóság lesz ; tehát az egyház 
egyetemes fegyelmi törvényeinek megtartása nemcsak katho-
lityitásának próbaköve, hanem működéseiben az áldásos hág-
nak biztosítása leend ; mert külömben az első lépésnél ezen 

fegyelmi törvényekbe ütköznék s az óhajtott , a remélt, a 
vár t áldásos működés helyett az egyházi életben zavar, há-
borodás, a lelkiismeretek felzaklatása támadna. 

Sok félreértések, sok baljóslatú sejtelmek, melyek 
u tunka t ál l ják, ama felfogásból származnak, mintha az 
autonomia törvényhozói hatalommal lenne felruházva,hogy 
az egyház fegyelmi vagy épen életszervezeti törvényeit ,amint 
mondatni, sőt iratni is szokott, az ú jkor kívánalmai szerint 
megmásítsa, megszűntesse. 

Ez balfelfogás, igazolatlan félelem ; az autonómiának 
ily küldetést semmiféle okos ember nem tulajdonítot t . Van 
törvényhozó az egyházban ; egy országban, milyen az egy-
ház, regnum meum, regnum coelorum, egynél több törvény-
hozó nem lehet. Hozhat be az autonomia helyi szokásokat, 
mikint maga is helyi szokás lesz az egyetemes egyházban, 
érvénynyel csak nálunk birván, de csak olyakat, melyek az 
egyetemes törvényekbe és törvény erejével biró szokásokba 
nem ütköznek. Adhat tanácsot az autonomia a kormányzó 
egyháznak, kérvén némely intézkedéseket ; elfogad az egy-
ház egyes embertől is tanácsot, ad tak is ily tanácsokat egyes 
emberek minden felszólítás né lkül ; tanácsot elfogad az egy-
ház, de nem parancsot, nem törvényt, nem feltételeket. 
Ezeket ő adja, ő szabja meg az ő szellemi körében s mikor 
az egyes ember tanácsait elfogadta, ezeket előbb a Szentlé-
lek sugallatának természetfeletti fényével vizsgálta s mikor 
az egyes hívnek tanácsa elfogadtatott, már megszűnt ezen 
egyesnek tanácsa lenni s lett a Szentléleknek tanácsa, mely-
nek neve donum consilii, mely az egyházból soha egy pil-
lanatig és semmiben sem hiányzott ; külömben 19 század-
n a k annyi viszályain át nem volt volna képes hozzánk győz-
tesen át jutni . 

Mennyi tanács adatot t a szentszéknek csak a legutóbbi 
időkben is s ki az, aki, daczára, hogy iránta csak ellenszenv-
vel tud viseltetni keblében, nem merészelne az egyháznak ta-
nácsokat osztogatni ? Az egyház hallgat, vizsgál, itél, a sok 
caro et sanguis tanácsok záporában az örök idők jeleit 
figyeli, megy, a változó földi helyzetek közepette megy 
örökkévalóságának ösvényein ; a lábai alá szórt sok tanács 
csak azt bizonyítván, hogy ő egyedül, egyedül ő a negotium 
saeculorum, melylyel még a legroszabb aka ra tnak is bajlódni, 
tépelődni kell. E g y kincs van a világon, egy védv, egy 
fegyver, egy elkerülhetlenül szükséges szövetséges, melylyel 
semmiféle intézmény sem bir, hanem csak egyház és legbő-
vebben rendelkezik e főidőn — s e védv, e fegyver, e szö-
vetséges az . . . idő. Aki az örökkévalóságot bir ja , azé az 
egész idő, azért oly nyuga lmas az egyház s ádáz üldözteté-
seinek közepette nyugodtan halad út ja in , a világ tanácsait , 
jósolgatásait , fenyegetéseit, az időnek őrlő fogaira hagyván. 
Övé az idő, övé a gondviselés, övé és senkié a világon, csak 
amennyire hozzá csatlakoznak. Dühöngtek ellene a római 
pogány császárok, az egyház 300 évig vár t , győzött az 
idővel, a pogány császárok vesztettek, mert minden fegyver-
nek bi r tokában levén, az időnek birtokában nem voltak, 
k i fogytak belőle, elvesztek, el tűntek. Dühöngtek ellene a 
bizanczi theologus császárok, az időnek bir tokában nem 
levén, kifogytak, a félholdnak helyt adtak , az egyház győ-
zött, mert a cmta té r t megtartotta. Dühöngtek a feudális 
fejedelmek, dühöngtek az absolutismus imádói regalista 
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jogászok fizetett táborából ; az időből kifogytak, vesztettek, 
az egybáz él. Igy lesz ez a mai forradalmi korszakkal is. 

Mindent, mindent eltemet az idő, egyedül az egybáz az,melyet 
nemcsak el nem temethet, hanem mindig megkoronáz. 

íme, amit a sikeretlenség sem javasol, hogy törvény-
hozói, reformi tisztet tulajdonítsunk az autonómiának, azt 
más oldalról azon tekintet, hogy a tervbe vett autonomiai 
intézmény az egyház papi és világi híveiből álland, megkí-
sérteni vagy csak képzelni is tiltja, mert aki az egyháznak 
hive, hive az ő törvényeinek is ; sőt épen az által híve 
az egyháznak, ha tövényeit minden cselekedeteiben zsinór-
mértékül tar t ja szem előtt. 

Ezt a szervező gyűlés fogja bebizonyítani s nem csa-
lódom, mondván, hogy az egész kezdemény sikere, életké-
pessége, e ponton fog megfordulni. Ez fogja az egyháznak 
teljes bizalmát megnyerni, ez fogja szülni a buzgalmat is, 
hogy a felállítandó intézményt minden természetes s előre 
látható nehézségek ellen fentartsa, fejleszsze, erősítse, meg-
védje. E pont lesz az, melyen az autonomia az egyházba 
beékeltetik, az egyház életébe beoltatik, az egyházi fegyelem 
elfogadása, megőrzése. 

E bizalmat én már most akarom az autonómiának 
megszerezni, már most az előkészitési munkában s munká-
val biztosítani, a választási szabályok megállapításánál oly 
intézkedést téve, hogy az egyházi fegyelem, mint tény, el-
fogadtassák, saját érvényében átvétessék. Emlékezzünk 
vissza az egyház és az állam közötti kapocsra ; e kapocsnak 
főfeltétele, fentartó ereje, abban volt, hogy az egyházi fegyel-
met, mint tényt, saját állami terén érvényesnek fogadta el 
az állam ; ennek megtagadása a kapocsnak is, mely a kettőt 
testvéries szövetségbe kötötte, megszakítása volt. Az állam 
e szakadást megtette, az egyház sajnálkozik raj ta , nemcsak 
híveinek 1 dki üdve miatt, mely tér ez által kétségkívül ve-
szélyeztetik, hanem maga az állami hatalom, a társadalom 
miatt, mely magasabb sanct óját nélkülözve, a szakadatlan 
ingadozások korszakát magára felbűvölve, a meg nem álla-
podhatás bajaival fog mindig küszködni ; de mikor ezt az 
állam megtehette, hogy az autonomia is megtehesse, melynek 
az egyházon kivül nincs tere, semmiképen sem gondolhatom. 
Ezér t külömbség van téve a hivek é3 a papok képviselteté-
sébm, azért nem esik a püspök választás alá; de ezért ada-
tik a javaslatban a káptalanoknak, kegyuraknak, külön 
képviseltetés. 

Mondhatná valaki, hiszen nem tagadja senki, hogy ez 
a fegyelem ; nem tagadja szóval, de tagadja tettel, mert in-
tézkedéseiben úgy veszi,mintha nem léteznék. Bevallja szóval 
s máskint cselekszik, szavát visszavonja; bevallási szava 
meddő, de cselekedete nem meddő. Az én felfogásom szerint 
az autonómiának és így a vála-ztási szabályoknak nemcsak 
nem szabad az egyház ellen lenn.ök, de kívüle sem, mert 
ha kívüle van, mindig ellene lesz, miként amaz államok, 
melyek minden religiót mellőzve, e mellőzéssel tettlegesen 
mindenikét tagadják. Az egyházra nézve indifferens államot 
az idők mostohasága miatt tűrhetek ; de indifferens kath. 
autonomiát nom képzelhetek. Ez az előkészítési munkának 
legnagyobb érdeme, mikor ezen elveknek gyakorlati érvényt 
adva a tervbe vett intézmény életképességét, áldásos voltát, 

már a szabályokban előkészíti. Ez a választási szabályok 
philosophiája. 

Egy tárgy, amire az autonomia hivattatik, megerősít 
engemet azon nézetekben, melyeknek a t. gyűlés előtt oly 
untató tolmácsa valék s e tárgy a király apostoli jogainak 
gyakorlására közeget szolgáltatni vagyis az apostoli király-
nak köteles gondosságában az egyház körül részt venni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 4. ( F e l e k e z e t n é l k ü l i i s k o l á k . ) 

El voltunk rá készülve, hogy az egri, nagyváradi s óbudai 
közösiskolai jelenetek interpellátio alakjában a képviselőház 
előtt meg fognak fordulni. És nem csalatkoztunk. Az inter-
pellált miniszter úr felelt is és a ház tetszésnyilvánításai közt 
előadta, mily eljárást követ a kormány ezen és hasonló kö-
zösiskolai ügyekben. 

Ami a miniszter úrnak feleletét illeti, előfordul abban 
egy tétel, melyet megjegyzés nélkül hagynunk nem szabad, 
hacsak a canes muti, non valentes latrare mondatot magunkra 
alkalmaztatni nem akar juk . Ugy is az mondatott már egy-
szer bizonyos helyen, hogy néma gyermeknek szavát az 
anyja sem érti. 

Az említett tétel pedig imez : „Nem kevésbbé bámula-
tos az is, hogy miután a 38-ik tvczikk a vallásoktatást a 
tantárgyak közé első helyen jelölte ki ; miután a vallások-
tatást egyenesen az egyes hitfelekezetekre bízta: találkoz-
hatnak olyanok, kik ezen törvényt mint a vallási és feleke-
zeti érdekkel ellentétben állót tüntetik fel a nép előtt és ez 
által e törvény ellen felgerjedést idéznek elő. Sajnos, hogy 
ilyenek történhetnek, sajnos azért, mert e felgerjedés két-
ségkívül károsan hat vissza a népnevelés ügyére, azon ügyre, 
mely az országban minden ügyek közt legfontosabb. Mert 
ily agitátiók csak arra czéloznalt, hogy a népnevelésnek 
szent helyei küzdelmek tereivé változtattassanak által, me-
lyeknek épen azon helyeknek kellene lenniök, hol minden 
felekezet egyesített erővel kezet fog a haza jövője alapjainak 
lerakására. De legyünk meggyőződve, hogy ezen, megen-
gedem, némely részről jó szándékból is és csak ferde felfo-
gásból eredő törekvések sem a kormányt, sem a nemzetet 
nem fogják kötelességének teljesítésében akadályoztatni." 
Ezek a t. miniszter úrnak szavai. 

Mindenekelőtt feltűnő az, hogy a felekezetek, melyek 
e közösiskolákat a vallásos, felekezeti érdekekkel ellentétben 
levőknek állítják, t a r t ják s tanít ják, miniszteri padról figyel-
meztettetnek arra, hogy ferdén fogják fel a felekezetek érde-
keit vagyis más szavakkal, hogy a felekezetek papsága nem 
tudja, mi válik egyes felekezetnek javára, mi nem. Ez min-
denesetre kemény leczke a felekezetek papságára nézve. — 
De hagyjuk ezt. 

Tény az, hogy a felekezetnélküli iskolákat sem a ka-
tholikusok, sem a protestánsok, sem a zsidók nem akar ják , 
mert az egyes esetek, mint sporadikus jelenségek, nem vé-
tethetnek a hasonlíthatlanul nagy többséggel szemben irányt 
adóknak. — Kik aka r j ák tehát a felekezetnélküli iskolá-
k a t ? A kormány s annak közegei meg azok, kikre befolyást 
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tudnak gyakorolni.Kinek számára hozatott tehát aközösisko-
lai törvény ? A kormány számára, mely ráoktroyálni akar ja 
az egyes felekezetekre azon törvényt, melyet ők nem akar-
nak. S hogy nem akar ják , minden lehető alkalommal kimu-
tat ták. Szabadjon hivatkoznunk a protestáns generalis gyű-
lésekre s a tényre, hogy a protestánsok és zsidók iskolái-
kat, mint felekezetieket, meg akar ják tartani, meg is t a r t j á k 
s így nyilván kimutat ják, hogy a közösiskolai törvény nekik 
nem kell. 

Ami a katholikusokat illeti, habár zsinatilag vagy 
összesen nem is léptek fel a felekezetnélküli iskolák ellen, 
mégis mindenki tudja, hogy azokat, mint vallási érdekeik-
kel ellenkezőket, nem aka r j ák . Szabadjon itt hivatkoznunk 
a nm. egri érsek nyilt fellépésére, magára a nagyváradi s 
óbudai esetekre. 

Mindebből pedig az tűnik ki, hogy a kormány, midőn 
a közösiskolai törvényt megszavaztatta s a felség által szen-
tesíttette, nem vette figyelembe a vallásoknak érdekeit, 
azoknak elvei, parancsolatai ellen cselekedett. Már pedig 
Eötvös József báró a „39-ik század uralkodó eszméinek be-
folyása az államra" czimü müvében 2 k. 426 lapon ezeket 
mondja : „A vallás csak annyiban szolgálhat támaszául az 
államnak, mennyiben az állam a vallást fensőbbnek tekinti 
s p a r a n c s a i t z s i n ó r m é r t é k ü l v e s z i e l j á r á -
s a i b a n . " Ugyanot t : — „csak gyöngítheti azon befolyást, 
melyet a vallás az emberek kedélyére gyakorol, hol az állam 
minden befolyása világos ellentétben áll a vallás alapelvei-
vel." Továbbá a 424-ik lapon ; „Ha nem durva erőszak ered-
ményeül, hanem jogi intézménynek tekintjük az államot, 
melyet anyagi s e r k ö l c s i é r d e k e i n k b i z t o s í t á s a 
v é g e t t a lkot tak : azon elvek, melyeket az állam követ, 
szintoly kevéssé ellenkezhetnek a nép vallásos meggyőző-
déseivel, a mily kevéssé sérthetik az államtagok érdekeit 
azon czélok, melyekre az állam törekszik. Ebből következik, 
hogy az állam alkotmányában m i n d e n e k f e l e t t tekin-
tettel kell lenni a nép hitfogalmaira s a v a l l á s t o l y a s -
m i n e k i s m e r n ü n k e l , m i a z á l l a m h a t a l o m r a 
n é z v e k i s z a b j a a z e r k ö l c s i l e h e t ő s é g h a t á -
r a i t . " Ezeket Eötvös József báró irta 1854-ben. Váljon 
követte-e a vallási s közoktatási miniszter 1868-ban a kö-
zösiskolatörvényjavaslat előterjesztésekor, megítélni az ol-
vasóra bízzuk. 

Azt fogja azonban valaki ellenvetni, hogy a kormány 
meghagyta a felekezeti iskolákat és csak jogot adott közsé-
giek létesítésére ! Igen ! De jogot adott azáltal oly intézmé-
nyek létesítésére, melyek az összes vallásfelekezetek érde-
keit sért ik; tehát eljárásában nem vette tekintetbe azt, mire 
Eötvös József báró szerint m i n d e n e k f e l e t t tekintettel 
kellett volna lenni, tudniillik a nép hitfogalmait, a vallást. 

De hogy külömben a kormány saját szülöttének gya-
rapodásán telhetőleg működött s folyton működik ; hogy a 
községi iskolák létesítését a felekezetiek hátrányára s ká-
rára, ha nem közvetlenül, — noha ezt sem volna nehéz ki-
mutatni, — bizonyosan közvetve elősegíti, mert megengedi, 
hogy a felekezeti iskolák felekczetnélküliekre változtathas-
sanak ; hogy gyámolítását a felekezetiektől megvonja s 
pusztán a felekezetnélküliekkel érezteti, tehát provocálja a 
polgárokat, hogy felekezetnélküli iskolákat létesítsenek s 

elejtsék a felekezetieket; — mind oly dolgok, melyeket 
csak az nem vesz észre, ki látni nem akar . 

Egyébiránt, a képviselőházban mondott beszéd, meg-
rovása azoknak, kik a felekezeti iskolákat a felekezetlen-
kedési mania ellen védték s védik, de magának ezen közös 
iskolai törvénynek létezése eléggé kimutatja, hogy a kor-
mány községi iskolákat akar , tehát nem barát ja a feleke-
zetieknek ; qui autem non est mecum, contra me est. Ha 
igen, akkor ismét arra jövünk vissza, hogy a kormány nem 
veszi tekintetbe a vallást, a polgárok vallásos meggyőződé-
sét ; ez pedig Eötvös József báró nézetei szerint, mint fen-
tebb idéztük, nem helyes eljárás. 

Ha tehát amiatt panaszkodik a miniszter úr beszédé-
ben, hogy a népnevelési téren agitátiók vannak, melyek ve-
szélyeztetik a népnevelést, önmaga mondotta ki a kárhoz-
tató Ítéletet a közösiskolai törvény felett, minthogy az ezen 
agitátiókra való provocálást maga a törvény hordja méhé-
ben, mert sérti a felekezetek vallásos, tehát legszentebb, ér-
dekeit. 

Kimondjuk tehát, bármely paradoxonnak is látszassák 
mások előtt, bogy a kormánynak, midőn törvényjavaslatot 
készít, bele kell tekintenie a vallásfelekezetek kátéiba; ha 
ezt teendette az illető törvényjavaslat kidolgozásakor, nem 
lett volna alkalma a miniszternek, nem lett volna alkalmunk 
nekünk, panaszkodni. (Folyt, köv.) 

N É M E T A L F Ö L D . (Vége.) Szemben ezen felekezetek-
kel, melyek számára már csak a lassú önfeto8zlás és a halál 
van hátra, a katholikus egyház Németalföldön egyre nő, 
terjed, erősödik és örvendetes virágzásnak indul. 

Nem régen még üldöztetve, ma meglehetős szabadság-
nak örvend és eléggé tekintélyes, hogy átalános tiszteletet 
vívjon ki magának. A katholikusok a hollandi lakosságnak 
harmadrészét teszik, különösen pedig a déli tartományok-
ban, Linburgban és az éjszaki Brabantban többségben van-
nak, hol a Belgiummali gyakori érintkezés a kath. hitnek 
virágzását tetemesen elősegíti. A pórnők, midőn vásárra 
menvén a vasúti kocsiba szállnak, legott kihúzzák olvasó-
juka t és az egész úton imádkoznak. A közbeeső tartomá-
nyokban, például, Geldernben a katholikusok és protestán-
sok egyforma számmal, az éjszaki részekben pedig az utób-
biak többségben vannak. 

A katholikus papság szegény, de buzgó. Az állam, 
ámbár a püspökök és plébánosok kinevezésébe seuimiféle 
befolyást sem gyakorol, mégis némi segélyben részesíti őket, 
mihez a liiveknek önkénytes adakozásai is járulnak. Ezen 
utóbbiak rendesen igen nagylelkűek ; mert ha nem is oly 
gazdagok, mint a szakadárok, pótolja nálunk ezen hiányt 
a valódi keresztény szeretet. A hollandi ember külömben is 
takarékos, de nem fösvény, mindig tud félretenni valamit ; 
de aztán ott, hol szükségét látja, szívesen adakozik is. Az 
ország katholikusai papjaik ellátásáról gondoskodnak, a 
papnöveldéket és iskolákat saját pénzükön tar t ják fen, 
templomaikat maguk építik s mindezen saját, helyi kiadá-
sokon kivül az átalános egyházról sem feledkeznek meg 
soha. Rendesen küldenek péterfillért Rómába és idegen 
gyűjtők soha sem já rnak az országban eredmény nélkül. 

Amsterdamban vagy tizenkét templom van. A szerze-
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tesek, kik szabad letelepedési joggal birnak, egy részét a 
plébániáknak látják el, a jezsuiták kettőt, a domonkosok 
kettőt, a ferenczrendüek kettőt, az ágostoniak egyet. Van 
ezeken leiül egy női vallásos társulat, melyet a püspökök 
körülbelül huszonöt esztendővel ezelőtt alapítottak s melynek 
tagjai nagy ügyességgel és buzgósággal különféle ingyen 
és fizető iskolákat látnak el úgy, hogy az utóbbiaknak jöve-
delmei az előbbieknek fentartására szolgálnak. 

Sok templom épülőfélben van. Egy németalföldi jónevü 
építész, Cuypers, élete feladatául a vallásos művészetnek 
helyreállítását tűzte ki, mely a protestantismus jeges fuval-
lata alatt máris megdermedni indult s meg kell vallani, hogy 
Cuypers a dicső mult alakjainak az újkor szükségleteiveli 
összeegyeztetésében nagy ügyességet tanúsít. O maga egy 
személyben építész, szobrász, festő és aranyműves és egy 
nagyszerű műhelyet szervezett egyedül azon czélból, hogy 
saját vezetése alatt mindaz elkészíttessék ottan, mi az isteni 
tiszteletre szükséges és hogy tanítványaiban úgy szólván 
u j iskola keletkezzék, mely eredeti lesz anélkül, hogy meg-
gondolatlan elhamarkodott újításokra törne. 

Ezen szellemi nagy mozgalom egyedül azon szabad-
ságnak következménye, melynek a katholicismus örvend ; 
csak az kellett, hogy bilincsei lehulljanak s a katholicismus 
legott erős és életrevaló lett; manap az ő törvényes állása 
Németalföldön talán kedvezőbb mint Francziaországban. 
Tökéletes tanszabadsággal bir s következőleg nem annyira 
az állam ellen, mint inkább azon közömbösség ellen kény-
telen iskolá.t megvédeni, mely mindenütt a világon oly szi-
vesen terjeszkedik ; ezenkívül a szabad társulási jog kor-
látlanul el van ismerve, a szerzetes rendek semmiféle állami 
elismerésre nem szorulnak. A b.rtokszabadság hasonlólag 
majdnem tökéletesen megvan és nem kell e téren annyi 
fogással éln ök, mint a franczia katholikusoknak. 

Az erkö!csi személyeknek létezése már rég megengedve 
lévén, mind azon egyházak, melyek régebben keletkeztek, 
anyagilag igen jól állanak. Jeleni g is C3ak azon e ; etre 
kívántat .k hivatalos engedély, ha arról van szó, hogy vala-
mely temp'om végrendelet nyomán jusson bizonyos hagya-
téknak b.rtokába, melybe törvényesen be kell hogy iktat-
tassák. — Négy vagy öt év óta a kormány azon szokást 
követi, hogy az egyes alapítványokat csak tizenkilencz évre 
erősíti meg, hosszabb időtartamra különöi törvény kíván-
tatván ; nrndamel.ett igen könnyű kórházakat és egyéb 
jótékony intézeteket alapítani, mely tekintetben szokás azt 
a hitközség tulajdonául tekinteni, miáltal az intézet bel&ő 
ügyeinek elintézésében a legn igyobb szabadságra tesz szert . 

A németalföldi kath. egyháznak egyik leghatalmasabb 
szövetségestársa a sajtó, mely sajtó ha'.hatós közreműködé-
sének köszön nagyrészben az eddig kivívott szabadságokat. 
— A föközlöny az Amsterdamban megjelenő „Ti jd" (az 
Idő). Ezen bátor, elszánt, rn ndig éber előharczosa a hollandi 
kath. egyháznak, ezelőtt huszonkét évvel alapíttatott meg 
Smith által, ki a lapot abbé Brower és a széles körökben 
ismeretes tudós Alberdingk-Taem közreműködése mellett 
még manap is szerkeszti oly módon, hogy az barát és ellen-
ség előtt egyforma tisztelet- és tekinté'ynek örvend, mely 
tekintetben még a forradalmi lapok sem tesznek kivételt. — 
Feltétlen híve az egyháznak és a szentatyának s ép oly 

ügyesen, mint buzgón, védi a római tanokat, egész eljárá-
sában körülbelül a párisi „Monde"-dal tar tván lépést. — 
Az eltérönézetü katholikusok száma igen csekély úgy, hogy 
mint p írt tekintetbe sem jöhetnek ; ezenfelül külön, saját 
közlönynyel sem bírnak. A syllabusnak itten igen kevés 
ellensége van és a szentatya csalhatatlanságának hitágazati 
kihirdettetése a közvélemény által, amint várat ik, úgy igen 
szivesen fog fogadtatni. 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Herrn em uti k. — Erstes Hoft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Br slau. — Breslau, 
1868. G. Pf Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 

288 pag. 1 Thlr." 

(Folytatás.) 

Az 1-ső értekezés az ősszülők bűnbeesése, az isteni 
igazságtétel és a Megváltó ígérete körül forog. 

Jelesen 1—11. szakaszokban (vagyis 41 — 77 lapokon) 
kifejti a t . szrrző azt, hogy az ószövetség egy ?zent egyház-
bölcsnek mondása szerént, úgy szólván, csak az u j szövet-
ségért, Krisztusért létezett, kit is létezé e minden pontján, 
mint jövendőt, előre h.rdet. Majd feltünteti az ember terein-
tetését a biblia nyomán, a hol az ember elsősége leginkább 
az által jeleztetik, hogy, mint Isten hasonmása, észszel és 
szabad akarattal lőn alkotva. . . . Jól veszi észre, miként a 
szentirás előadása sz rént Isten már az édenben szerzetto a 
vallást. Ugyanis, ő az emberrel, kit saját képére a lkotot t , . , 
kit megszentelő malasztjával ékesített , kezdettől fogva benső 
kölcsönös viszonyba lép tt, megismertette magát vele, mint 
m.ndenek teremtője és ura, kijelenté az ember fenséges hiva-
tását, kifejlesztette lelki tehetségeit, minden ember, társaság 
alapjául rendelte a házassági fr igyet , végül tételes törvényt 
szabott eléje. — Ezen törvénynél fogva megtiltá Jehova az 
első embernek a jó és gonosz tudása fájáról enni. — A tila-
lom maga felette könnyű volt ; már magában véve is könnyű 
vala, mert csak egy fának élvezésétől tiltotta az embert, míg 
a többi mind rendelkezésére ál lot t ; de különösen könnyű 
volt az első emberre nézve, aki még a „nit mur in vet tuin"-
ot vagyis a kíváncsiságot, botlást, tudatlanságot, és gyarló-
ságot nem ismerte. . . Kegyelmekkel halmozva épen akkor 
került ki Isten teremtő keze.bői. — Azonban, mondatik a 
48 — 50 lapokon és a köv., bármi y köniiyü volt is e tilalom 
magában véve és könnyű az első emberre kiválóan, mégis 
áthágta azt az ember, elcsábíttatva a kígyótól, mely e-zköze 
volt az általa szóló gonosz szellemnek, mely is a szent Írásban 
mindenkor az ember tulajdonképani és valódi csábítójaként 
tüntettetik fel és épan azért „"égi kígyónak," „nagy sár-
kánynak", neveztetik. Valamint pedig a csábítás eszköze 
ravasz vala, úgy ravaszságra építteték az egész csábítási 
cselekmény is. Az 52. lapon írja le a t. sz. a gonosznak, mely 
azelőtt csak a bukot t angyaloknál mutatkozék, most pedig 
az emberi nemnél is honos lön, szomorú köve ki zményeit. 
Mert ősszülőink vétkét azonnal az isteni igazságtétel és 
büntetés követte. . . Azonban, — szól tovább a sz rzö az 
55—56 lapokon, — bármeunyire bünt j t te is Isten első szü-
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leinknek, k ik ahelyett, hogy szabad aka ra tuka t vádolták és 
bűnüket bevallották volna, mentegetődztek, — vétkét , b ü n -
tető igazságosságát mindazáltal könyörületességgel mérsé-
kelte és szelidítette. Mit már azzal is nyilvánított , hogy 
összüleinket remény nélkül legott örök kárhozat ra nem 
vetette. 

Kiváltképen pedig a Megváltó Ígérete által nyilatkoz-
ta tá k i Isten könyörületességét. Ez t a kigyóra szabott bün-
tetésben mondotta ki e szavak értelme szer int : „Quiafecist i 
hoe, maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae, 
super pectus tuum gradieris et terrain comedes cunctis diebus 
vitae tuae. Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen 
tuum et semen illius ; ipsa conteret caput tuum et tu insi-
diaberis calcaneo eius" vagyis : Mivelhogy ezt csekedted, 
átkozott vagy a földnek minden állatai és vadai között ; 
melleden fogsz j á rn i és földet enni életed minden napja in . 
Ellenkezést vetek közötted és az asszony között, a te iva-
dékod és az asszony ivadéka között ; ő megrontja a fejedet 
és te sarka után leselkedel. (Mózes gen. 3, 14—15.) 

Ezen fenyítő itélet, szerzőnek az 57 és a köv. lapokoni 
magyarázása szerint is, — kettőt foglal magában. 

Először is azon meggyaláztatás és szégyen fejeztetik 
k i benne, mely a csábítót csábításaért érte. 

(Folyt , köv.) 

VEGYESEK. 
rr 

— S z e m é l y z e t i e k . O felsége a gyulafehérvári 
Babbféle görög-kath. káptalannál C i p a r i u Timotheus 
éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, — P a p f a 1 v i 
Konstantin iskolakanonoknak az éneklőkanonokságra, — 
F e k e t e János kanczel lárkanonoknak az őrkanonokságra 
és C h i r i 11 a János theologuskanonoknak az iskolakano-
nokságra leendő fokozatos előléptetését jóváhagyván, — 
M a n f i Is tván balázsfalvi lelkész- és főesperesnek a kan-
czellárkanonokságra történt szabályszerű megválasztását 
megerősíté. 

— Ahol a nép szerencsés a ráerőszakolt közös iskolák 
mellett felekezetieket birni, mind oda i ra t ja be gyermekeit . 
Egerben, például, a felekezeti iskolákban van 1120 tanoncz, 
míg a közösekben alig vagy 40. Az „Eger" erre azt mondja, 
hogy e szám naponta szaporodik s mindinkább igazolja 
azon határozot t követelést, minő jeHegü népiskola kell 
Eger városa nagy többségének. — Ó-Budán a felekezeti 
iskolákban van vagy 400 tanoncz, a felekezetnélküliekben 
vagy 80. — Es ime, az említett községekben a minoritást 
képviselő elem képezi a községet. Nem felfordított világot 
élünk mi ? 

— Örömmel jelezzük, hogy belga ka th . testvéreink 
a választásoknál sok helyütt eclatans győzelmet v ívtak ki 
szabadkőművesek és szabadgondolkodók ellen.—Hiszen csak 
akarniok kell a kathol ikusoknak s ők azonnal el fogják 
foglalni az őket már számtöbbségüknél fogva is megillető 
első helyet mindenütt s mer jük mondani, nem k á r á r a a 
társadalomnak. 

— A porosz király, i r ja az „Augsb. Pz tg" , november 
10-ikét, mint Luther Már tonnak születésnapját, átalános 

imanapnak tűzte k i egész országában. — Kíváncsiak va-
gyunk , váljon nem fognak-e ez ellen protestálni az ünne-
peket ellenző liberálisok ? 

— St.-Etienneben, Francziaországban, a szabadkőmi-
vesek a szabadgondolkodókkal együtt úgy nevezett familles 
affranchies, szabad családokat képeznek, melyeknek ezélja 
nem más, m i n t a szegényebbsorsuaknakhalot ta i t megvenni, 
hogy minden egyházi szertartás nélkül szabadgondolkodók 
módjára eltemethessék. Igy nemrég megvették egy szegény 
jó kath . leánynak hul lá já t s azt ők nagy ünnepélylyel el-
temették. — Már csakugyan majomeredetűek az emberek, 
t . i. ilyek ! 

— Az „Augsb. Pz tg"-nak í r ják , hogy a porosz cultus-
miniszter beadta a képviselőházba az oktatási törvényja-
vaslatot. Beszédében kiemeli, hogy az iskolát az egyháztól 
elválasztani lehetetlen. — 2síem ultramontán ez a miniszter 
a mi liberálisaink szemében ? ! 

— Mantuában nemrég meghalt Costanzo Griani bo-
lognai egyetemi tanár ; temetésére sokan voltak hivatalosak, 
köz tük a szabadgondolkodók is. Ezek azonban, amint lát-
ták , hogy a koporsón kereszt van, odahagyták a temetést s 
t i l takoztak az ellen, hogy kereszt a lkalmaztassák a kopor-
sókra. — Ime, eddig mi katholikusok csak azt tud tuk , hogy 
a kereszt jelével az ördögöt lehet elűzni ; most tud juk azon-
ban, hogy a szabadgondolkodók is fu tásnak erednek a 
kereszt lá t tára . Hogy elárulják eredetüket s rokonságukat 
ezen jó u rak ! Ecce signum crucis, fugite par tes adversae. 

— Lamoriciére pápai főparancsnok özvegyének szép 
nyilatkozata. A halál által elvesztvén szépreményű fiát, ki 
nemcsak életében volt jó, buzgó katholikus, hanem halálá-
ban is és a szentségekkel ellátva, Isten akara tán megnyu-
godva, mult k i e világból, egy társaságban, melyben valaki 
az óhaj t fejezte ki, va jha vissza lehetne hívni megholt ked-
veseinket ez életbe, így nyilatkozott : ami engem illet, ha 
vissza is tudnám hivni gyermekemet az életbe, még sem 
tenném ; minek fosztanám meg őtet a mennyország örömei-
től e föld nyomorúságai kedvéért . 

— A franczia hatóság panaszt emelt a schveizi köz-
társaságnál, hogy Strassburg tá ján a legundokabb képek 
csempésztetnek be Francziaországba Schveizból, melyek az 
erkölcsiségre igen káros hatással vannak. — Váljon nem 
árul ta tnak-e Francziaországban hasonló erkölcstelen képek, 
most nem feszegetjük, - de annyi bizonyos, hogy ná lunk , 
Pesten, a k i raka tokban létező ocsmány képeket c s a k u g y a n 
el kellene távolítani. De ki legyen az, ki ezt végrehaj ts a, 
ez más kérdés. 

— Többször volt már a lapokban említve, miszerint 
az orosz kormány a minski székesegyházat bezáratni ren-
delte, miután a püspöki megyét megszüntette. Meg is volt 
már a nap határozva, melyen az utolsó isteni tisztelet fog a 
templomban tartatni . A nép elkeseredetten sietett az egy-
házba, meghallgatta a szent misét s ennek végén hangos 
sírásra, zokogásra fakad t s a fájdalom legélesebb jeleit mu-
ta t ta , midőn e szent falak közt utolszor lehetett jelen saját 
isteni tiszteletén. Az ajtatosság végével mind kimentek az 
egyházból, a rend meg nem zavar ta tot t , de félve nézett 
vissza mindenki, mikor fog a sz. hely bezáratni. Ez azonban 
eddig nem történt s a szegény nép reményleni kezd. — Adja 
Isten, hogy reményében ne csalatkozzék. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián) s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

T A R T A L O M : A concilium előtt. — A magyaror-
szági katholikus egyház autonómiáját előkészítő kon-
gressus Pesten. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A concilium előtt. 
Epen most huszonegy éve, hogy mint negyed-

éves papnövendék egy akkorában ujdonnatuj röp-
iratot vettem, melynek czime ez: „D ie k i r c h -
l i c h e A u f g a b e d e r G e g e n w a r t . " E röpirat 
szerzője nem volt más, mint az egész kath. világban 
kath. szelleméről és philosophicus lángeszéről isme-
retes freyburgi tanár, S t a u d e n m a i e r. A boldo-
gult ezen iratában szem előtt tartá az 1848-ki évet 
és czélul tűzte ki magának az egyházi kérdés meg-
oldását a kórnak nagy életkérdéseivel szemben, kü-
lönös tekintettel a némethoni egyházra. Mindaz, mit 
Staudenmaier ezen iratban mond, ő hozzá méltó ; de 
mostani czikkünkben csak azon tárgyakra akarjuk 
olvasóink figyelmét fordítani, melyek iratának utolsó 
lapjain említtetnek. 

A hires tanár az említett helyen jóslati szellem-
mel szól és pedig oly szivrehatólag, oly finom, neki 
sajátos, tapintattal, hogy minden gyengédérzelmü 
lélek vele egyetérteni erkölcsileg kénytelen. S mi e 
tárgy? Nem más, mint a most bekövetkezendő con-
cilium. De halljuk Staudenmaiert. 

„A tridenti zsinat XXIV. ülésében azt hatá-
rozta, hogy minden harmadik évben egyháztarto-
mányi és évenkint egyházmegyei zsinat tartassék. Ha 
az egyház szelleme valamely időben zsinatokat köve-
tel, amennyiben én ezt eszemmel felérem, olyan 
idő a mostani. Eme zsinatokon a püspökök azon 
lesznek, hogy a megyéikben fenforgó szükségleteket, 
az igaz, jó s tiszta lélekből származó meggyőződé-
seket, ohajokat s törekvéseket megtudják. Eme szük-
ségletek egy része az egyes megyékre fog vonat-
kozni; de egy másik része, — és erről épen nincs 
kétségünk, — egészen átalános természettel fog birni; 
miértis ezek az e g y e t e m e s , az e g é s z e g y -

h á z a t illetik és épen azért ezekről csakis az egész, 
az egyetemes egyház határozhat. Mihelyest a megyei 
vagy tartományi zsinaton mindent megvizsgáltak, a 
mit az említett tekintetben megvizsgálniok lehet és 
kell : akkor a mi püspöki karunk bölcseségénél 
fogva elhatározandja egy á t a l á n o s z s i n a t n a k 
a szentséges atyánáli javaslatba hozását, ijâely zsinat 
számára ép oly kevéssé hiányzik a nagy és méltó 
tárgy, mint nem hiányzik a megyei és tartományi 
zsinatokra. Alig csalódom, ha azt mondom, hogy az 
egész mostani szellemi fejlődés nemcsak egyengeti 
az utat az á t a l á n o s z s i n a t r a , hanem szüksé-
gessé is teendi és ezen zsinat leend egyszersmind 
legvalószínűbben egyike a leglátogatottabbaknak 
mindazok közt, melyeket az egyháztörténet ismer." 

Legyen szabad ezek elmondása után a szerzőt 
félbeszakítani. Staudenmaier egy átalánoB zsinatnak 
az egyházban való megtartását, sőt szükségességét 
már 1848-ban helyezte kilátásba; azóta csak rövid 
huszonegy év folyt le és a mire sokféleérzelmü em-
ber még csak egykét évvel ezelőtt fejét csóválta, az 
már most egykét hét alatt ténynyé fog válni, — a 
zsinatnak atyái egyrészt már útban lévén, másrészt 
útra készülvén. Nekünk ágy látszik, hogy a meg-
tartandó zsinatra nézve Staudenmaiernek az egy-
házban p r o v i d e n t i a J i s s z e r e p jutott, ki terje-
delmileg ugyan csekély, de tartalmilag fontos irata 
által oda irányozta az egyház figyelmét, hová Grerson 
a XV. században és mások az előbbi időkben. Iratát 
könnyen ismerhették azok, kik szentséges atyánknak 
eme zsinat összehivását javalták, mert a freyburgi 
tudós tanárról szintén el lehet mondani : „Aut discere, 
aut docere, aut seribere dulce habuit" ; ő tehát mint 
e g y h á z i i r ó átalánosan ismert egyéniség volt; 
sőt bátran hozzá tehetjük, hogy kitűnő tudományos-
ságánál fogva befolyásos állást is foglalt el az egy-
házban. Ha pedig eme pusztán egyéni feltevésünk-
ben csalódnánk, akkor, mint már feljebb mondtuk, 
legalább látnoki szellemmel birt és mondhatjuk, he-
lyesen látott. De nekünk úgy látszik, hogy St.-nek 
az egyházban való providentialis szerepéről! felte-
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vésünk nem egészen alapnélküli, mire későbben 
akarunk visszatérni , miután elmondtuk volna a 
tudós tanárnak véleményét a megtartandó zsinat 
teendőire nézve. 

St. azzal meg nem elégedett, bogy átalános zsi-
nat megtartását javalta, hanem, mint mindenben, 
úgy itt is, a dolog érdeméhez hozzá is szól azaz meg 
is mondja, miért kelljen az egész egyháznak legkö-
zelebb zsinatot tartani, mire kelljen kiterjednie e 
zsinat tevékenységének, szóval, mi legyen feladata 
e zsinatnak, A szerző ezekre nézve így ír : 

„Átmegyünk már most ama f e l a d a t rajzolá-
sára, melyet az egyháznak z s i n a t i t e e n d ő i n é l 
keilend megoldania. E helyen csak arra tekintünk, 
mi szerintünk a z s i n a t i t á r g y a l á s o k n á l áta-
lánosnak vagy átalánosan szükségesnek látszik lenni, 
mifelé a kormozgalmak is irányulnak. A zsinat 
teendői közt első helyet szerintünk az látszik elfog-
lalni, hogy az e g y h á z k a t h . ö n t u d a t á t o l y 
e g y s z e r ű e n , o l y v i l á g o s a n , o l y a l a p o s a n , 
o l y m é l y e n és m i n d e n r e k i t é r j e s z k e d ő -
l e g m o n d j a k i , m i n t ez e k k o r á i g m é g 
e g y á t a l á n o s z s i n a t o n s e m t ö r t é n t . ( E z e n 
k a t h . ö n t u d a t á t o l y é r t e l e m b e n k e l l k i -
m o n d a n i a , m i n t m i f e l j e b b , — t. i. iratának 
előbbi részében, — f e l f o g t u k ; miről eczikkirónak 
szándéka máskor szólani.) Minden az igazságból indul 
ki, ebben leli előmenetelét és bevégzését minden, mi 
jó és üdvös az egyházi kormányzatban. Nem szük-
séges, hogy a kath. egyház egy átalános zsinat egy-
behívására addig várjon, míg saját keblében tév-
tanítók támadnak. A tridenti zsinat óta a hamis 
philosophia és az ennek hódoló theologia, az uj té-
velyek nagy számát nemzette már önmagából és a 
tévelyeknek nem kisebb számát az előbbi időkből 
újra felélesztette, melyek összesen véve most Euró-
pában, főkép Némethonban működnek, nemcsak a 
nemkatholikusok, hanem a katholikusok közt is. Ha 
tehát máskor egyetlenegy újonnan keletkezett tévely 
az egyházat nagy gyűlések megtartására reábirá: 
úgy most azoknak egész serege létezik, melyek még 
azonfelül munkásságban és terjeszkedési törekvésben 
az előbbi tévhiteknek, például, az ariusfélének, sem-
miben sem engednek, sőt legújabban különös in-
tézetek alapíttatását is követelik kártékony czéljaik 
elérésére. Ezen vallási tévelyeknek lényegükben való 
kiderítésére és hatalmuknak megtörésére, nincs hat-
hatósabb eszköz, mint a kath. tanösszegnek egysze-
rűen ugyan, de teljességben nyilvánosságra hozott 
igazsága. Mi t ö k é l e t e s e n k i f e j e z e t t i g a z -

s á g o t k ö v e t e l ü n k a t ö k é l e t e s e n k i f e -
j e z e t t t é v e l y l y e l s z e m b e n . Mi ugyanis 
jogosítva vagyunk feltenni, hogy a tévely legesleg-
közelebb szétterjedhet ugyan még másfelé is, de 
semmikép sem fejlődhetik már ki jobban, mint eddig 
máris kifejlett. Azért tehát k o r u n k f e l a d a t á h o z 
t a r t o z i k a t é v e l y és h a z u g s á g l e h e t ő 
l e g n a g y o b b , i n t e n s i v , f e j l ő d é s é v e l a po-
s i t i v k e r e s z t é n y s é g e g é s z és t e l j e s 
i g a z s á g á t s z e m b e á l l í t a n i . S ebben áll a 
jövő oekumenikus zsinatnak jellemző külömbsége 
minden előbbitől." 

Szakítsuk most újra félbe a providentiális irót 
s tekintsük, mily dolgok foglaltatnak e kevés sor-
ban ! — Oly dolgok azok, melyek minden a mostani 
időben élő igaz katholikust mélyen érdeklik. Ki nem 
értene egyet a tudós egyházi iróval, ha figyelembe 
veszi a mostani időket? A boldogult már a maga 
idejében előrelátta az elkerülhetlen összeütközést az 
igazság és tévely, a positiv kereszténység és a hitet-
lenség közt; ő látta, hogy a válságnak szükségkép 
bekövetkeznie kell és azért, mint hű fia azon egy-
háznak, mely a sz. Pál által ismételve említett d e -
p o s i t u m o t kezdettől mostanáig tisztán és teljes-
ségben egyedül birja, eme depositumot törekszik 
kegyeletteljesen megőrizni és megőriztetni f amire is ő 
minden lelki erejét s szellemi képzettségét szivesen 
fordítja. A depositum valóban drága, megbecsülhet-
len, megőrzésétől függvén örök üdvösségünk és 
szoros kapcsolatnál fogva, minden a földön elérhető 
jólét. Szivén hordva az egyház ügyét, egyúttal esz-
k ö z r ő l is gondoskodik a czél elérésére ; m i n t j ó 
l e l k i a t y a n e m c s a k é l ő s z i n e k k e l f e s t i 
az e g y h á z t e s t é n r á g ó d ó f é r g e t , h a n e m 
a h a s z n á l a n d ó g y ó g y s z e r t és a n n a k 
a l k a l m a z á s i m ó d j á t i s a j á n l j a . A m a z a 
c o n c i l i u m , e m e z f e l a d a t a . — Azóta, hogy a 
praescriptiót, mint ügyes lelki orvos, megtette, mái-
testi szemeit behunyta, de a vulgata szavait: „Inter 
mortuos liber" szabad lesz reá alkalmazni. S más-
részt mi történt azóta? Az egyház az ő nézeteit ma-
gáéivá tette és azokat utolsó időben részben már 
végre is hajtotta. M i e l ő t t m é g az e g y h á z 
f e j e a n n a k p ü s p ö k e i t á t a l á n o s z s i n a t r a 
e g y b e h í v t a v o l n a , e g y e l ő r e a k a t h . ö n -
t u d a t o t e g y s z e r ű e n , v i l á g o s a n , a l a p o -
san , m é l y e n és m i n d e n r e , mi k o r u n k b a n 
t é v e l y e s , k i t e r j e s z k e d v é n , k i m o n d t a , 
k i m o n d t a az 1864-ki decz. 8-káról k i b o c s á -
t o t t h i r e s e n c y c l i c á h o z h o z z á k a p c s o l t 



s y l l a b u s b a n . Igaz ugyan, hogy erre feljajdult 
vagy inkább felbőszült a kereszténység elleneinek 
az egész világon szétszórt serege; de ez jó jel, mert 
mutatja, hogy érezték a kath. öntudatot kifejező 
iratnak mély horderejét ; jó jel azért is, mert a 
gyógyszer rendesen fáj, mielőtt gyógyít. De hagy~ 
juk későbbre a még ide vágó dolgokat. Azóta, hogy 
Staudenmaier nincs többé köztünk, beteljesedett 
másik ajánlata is; a zsinat egybehivása megtörtént, 
kevés napok múlva megkezdi működését; így re-
ményeljük Istenben bízván. Schmidt József. 

(Folyt, köv.) 

A magyarországi katholika egyház autonómiáját előké-
szítő kongressus Pesten. 

P a l á s t h y Pál beszéde a káptalanok, szerzetek és 
kegyurak szavazatának ügyében. (Vége.) 

Bármi történjék, de elismert dolog, bogy alkotmá-
nyunkban, mely a közjogi és minden felekezetnek egyenlően 
biztosított pártfogáson kívül a kath. egyházat különös 
pártfogásban részesíteni nem akarja , a törvényhozó testület 
változó többségéből kikerült miniszter oly mélyreható jogo-
kat nem gyakorolhat, mint egykoron a törvényhozói több-
ségtől nem függő és kivéve az 1860-i esetet, mindig kath. 
udvari korlátnok gyakorolt. Ez anomalia vagyis törvény-
telenség volna, melyen segíteni már az alkotmányosság és 
az igazság parancsolja. 

Legalkalmasabb eszköz ezen segíteni az autonomia 
országos testületéből e czélra bizottmányt kiküldeni. 

E c z i m : „apostoli király," az európai kath. fejedelmek-
nek adott minden czímek között legdicsőségesebb úgy, hogy 
magáig a dogma határáig ér. „Rex primogenituâ", „rex 
christianissimus", „rex catholicissimus", „rex fidelissimus", 
„defensor fidei," bár mily fenségesek, de a laicitás köréből 
ki nem emelkednek, az egyház legkisebb gyermeke is lehet-
vén defensor fidei, catholicissimus, christianissimus ; de rex 
apostolicus a laicitás színvonaláról kiemelkedve a papság, 
sőt több, a püspökség, sőt, több, az apostoli méltóság, az 
egyház első megalapítói vonalára emeltetik, az apostoli 
hivatás és érdem biborába öltöztetik. Nincs nagyobb méltó-
ság az egyházban, mint a papi ; nincs nagyobb papi méltó-
ság, mint a püspöki ; nincs nagyobb püspöki méltóság, mint 
az apostoli s ezen apostoli méltóságot, melynél nagyobb le-
hetetlenség, kapta a római szentszéktől sz. István király s 
ennek törvényesen megkoronázott utódja. 

Megmaradván laicus a király, az ö felkenetése, quasi 
sacramentum, az ő apostoli méltósága érzetében mondhatja, 
mint sz. Nagy-Constantin : episcopus externorum ego. 

Főpapi hivatással bir az apostoli király, sőt apostoli 
tiszttel, mint a többi apostolok,leghívebb alárendeltetéssel az 
apostolok fejedelme, sz. Péter és ennek utódai, iránt. 

Engedelmesség és buzgóság volt, mely e czimet nyerte ; 
engedelmességre és buzgóságra kötelez az mindenkit, aki 
az apostoli királylyal e czim által jelzett jogok gyakorlatá-

ban részt vesz. Az apostoli czim az apostolok törhetlen 
hithüségére, változatlan buzgalmára, mutat, arra, hogy ő 
apostol, egyházalapitó s^intézkedő mindazokban, amik az 
egyház javára szolgálnak, örök szabályul megtartván, hogy 
amely hatalmat az egyháztól kapta, azt az egyház ellen 
soha nem fordíthatja, mert azon pillanatban a kapott hatal-
mat semmisítené meg. Nincs a hazától adott és kapott hata-
lom, melylyel a haza ellen vagy ennek kárára lehetne tör-
vényesen élni ; nincs egyházi hatalom az egyház ellen, az 
egyház kárára, az egyházi törvényhozás betűje és szelleme 
ellen, mert ezen pillanatban megszűnnék egyházi lenni, 
lenne egyháziatlan, lenne egyházellenes vagyis semmi hata-
lom, hanem jogtalanul hatalmaskodó any agi erő. 

H a minden czimek között, melyeket a fejedelmek kap-
tak, legdicsőségesebb a magyar királynak apostoli czime : 
felállítandó intézményünknek minden működései közt 
legmagasabb, az egyházi életre legnagyobbkihatású, leend 
azon működés, melyet az apostoli királyi jogok gyakorla-
tának átvételében fog kif ejteni. Csak akkor lesz igazán au-
tonom az egyháznak hazánkban élő része, csak akkor lesz 
belügyeiben a változó kormányoktól független, ha ezen jogok 
gyakorlata a kebeléből kiküldött közeg által fog történni. 
És mily magasztos leend eme működése, kitetszik abból, 
hogy többi működéseiben nem lép ki az ország határaiból ; 
de mint apostoli jogok gyakorlására választott közeg az 
egyház szentséges fejével jön érintkezésbe, a püspökök és 
egyházi méltóságok kinevezését, a püspöki megyék elosztá-
sát, rendezését illetőleg a szentszékkel értekezik, intézkedik 
és az igaz, a teljes autonomia, a magyar név becsületének 
érdekéből nem talán a birodalmi külügyér útján, kinek 
egyházi ügyeinkben semmi köze, hanem egyenesen a szent-
szék képviselőjével vagyis a szentszékkel magával. 

Ezen közvetlen érintkezés a szentszékkel leend egy 
nagy érv arra, hogy hazánk minden más országtól függet-
len ország, ad normám aliarum provinciarum nem kormá-
nyoztatható és midőn a politikai szövetségben, mely nálunk 
sanctio pragmaticának neveztetik, a közös ügyekben a má-
sik rész akarat já tól függ, külön állásának, országos és teljes 
souverainitásának, jellegét abban fogja a világ előtt kimu-
tatni, hogy a valiásos, egyház i diplomatiát, ha úgy szabad 
neveznem, közvetlen a szentszékkel vezeti. — A politikai 
ügyekben a magyar király mellett feloldhatlanul az osztrák 
császár is áll, igy állt a szen tszék előtt is mindeddig ; ha az 
Isten megsegít, hogy eme kezdeményünket óhajtásaink 
szerint létre hozandjuk, ezen ügyekben a magyar király 
magánosan fog állani és intézkedni az autonómiában kijelelt 
közeg által. Mai nap a könnyen változó politikai helyzetok 
között épon nem kisjelentésü nyeremény egy vallási intéz-
ményt birhatni, mely az ország politikai függetlenségét, 
teljes fejedelemségét, a vallás sérthetlen tisztaságával bizo-
nyítsa. 

Ez által, hogy az autonomia közeget fog adni az 
apostoli kir. jogok gyakorlatára , a mult század febronianus, 
jansenisticus regalisták eltemetett tanának s í rhant jára egy 
lapát földet újból fog dobni, kiknek tana volt, mintha az 
apostoli jogok a korona immanens jogai volnának, mintha 
ezeket és más jogait a király egyenesen az Istentől kapta 
volna. Az absolutismusnak megkisértett jogi igazoltatása 
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volt ez, miután tettleg, erőszakosan, már meg volt alapítva. 
Az egyliáznak ártottak, a koronának nem használtak, mert 
a forradalomnak útat készítettek, mely minden isteni ha-
talmat tagadott. 

Isteni hatalom a fejedelmi, az állami hatalom ; de az 
Istentől a társadalomnak adva, nem egyes személynek. A 
társadalomban rejlvén e hatalom, birtokolásához ép oly 
módon és oly igazságos és nem igazságos eszközökkel jut-
hatni, mint bármely más jogokhoz a társadalomban. Isteni 
a hatalom, de a birtokolási, a kezelési jog e hatalomhoz 
egészen emberi jog, azért is megmaradása, csonkulása vagy 
épen elvesztése a történelmi eseményekre van utalva. Bir ja 
egy, bírhatják többen; birják egészben, bírhat ják megoszt-
v a ; birják igazságos, b í rhat ják nem igazságos módon, mint 
bármi más birtokot; birja és veszti igazságos vagy nem 
igazságos úton ; kiesik egyiknek birtokából, átmegy másnak 
birtokába, mint bármily földi jószág ; elvész egyikre nézve, 
nem vész el, nem veszhet el a társadalomból. Olvassuk a 
szent iráaban : omnis potestas a Deo ; de sehol sem olvassuk : 
omnis rex, omnis imperátor, omnis praeses a Deo. 

Gondolták az udvari jogászok, hogy a királyi hatal-
mat örök időre megszilárdítják, ha azt közvetlen az Isten-
től eredményeztetik úgy, amint ez valamely fejedelmi csa-
ládnál található, amit az egyház soha nem áll í tot t , sőt 
tagadott s ime, századokra rendítették meg, mert tanaikban 
a hatalomnak minden lehető visszaéléseit, a népnek minden 
lehető elnyomását, isteni igazság gyanánt állítván elő, mely-
nek fejet kell hajtani, az emberben az emberi méltóság leg-
mélyebb érzetét felháborították, fellázították s a nép segíteni 
akarván magán, a hatalomnak rá ja dűlt szekerét hirtelen 
lökéssel felemelni akarván, ezt a másik oldalra döntötte, 
k iá l tván: nem isteni az államhatalom. 

Az arany- s gyémánt-csillagokkal, keresztekkel, titkos-
és nem titkos-tanácsosi czimekkel felékesített udvari jogá-
szok a királyság veszélye alatt, — point d'argent, point de 
suisses,— ma szegletbe vonulván, az általok eltorzított, meg-
rontott tannak gyűlöletét szomorú félreértés miatt az egy-
háznak kell viselnie, amely az ő tanának megrontását az 
udvari jogászokban legelső kárhoztat ta , kitagadta. 

Legnagyobb előnyök a hazára, a vallásos bizalom s 
megnyugvás, az egyházi érdekek biztossága, a kath. vallá-
soa érzet és buzgalom felgerjedése, teszik ajánlatossá tervbe 
vett munkánkat, de csak úgy és csak akkor , ha ennél az 
egyházi fegyelmi szervezetet vezérfonalul veszszük, lia az 
autonomiát az egyházi életbe úgy beoltjuk, hogy ez az egy-
házzal egy s ugyanazon életet éljen s mikor az egyházi ér-
dekeket a külvilág előtt hordozni fogja, egyszersmind az 
egyház által hordoztassák. 

Mi ugyan csak előkészítjük e munkát, de nem legille-
tékesebb előkészités-e, mindőn már a választási szabályok-
ban a kath. egyházi életnek fonalait lerakjuk ? Lerak juk 
ezeket, ha az egyház szervezetének ily tényezőit, minők a 
káptalanok, testületi képviseltetéssel a szervező gyűlésbe 
befogadjuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 9. ( F e l e k e z e t n é l k ü l i i s k o l á k . ) 

(Folytatás.) A kormány a közösiskolatörvény behozatala 
által a vallásfelekezetek érdekei ellen cselekedett, azokat 
sértette. Mi vitte a kormányt arra, hogy ezen iskola-
törvényt mégis létesítette? Váljon azon meggyőződés, hogy 
a felekezeti iskolákban nem lehet becsületesen tanítani, ok-
tatni, nevelni ? Ezen indoka a kormánynak nem lehetett, 
mert akkor minden felekezeti iskolát meg kellett volna szün-
tetnie, mint ipso facto roszat ; ezt pedig nem tette, hanem 
meghagyva a felekezeti iskolákat, in thesi elismerte, hogy 
ezekben is lehot helyesen oktatni, nevelni. De tehát mily 
indok vezérelte ezen minden felekezetre sérelmes törvény 
hozatalára? Talán az, hogy hiveinek szerezzen alkalmazást, 
hivatalt ? Azt mi gondolni igen, de állítani nem merjük. 
Ugy hiszszük, nem tévedünk, lia ezen közösiskolatörvény 
hozatalának okát azon napjainkban annyira hangoztatott 
elv elfogadásában s követésében keressük, mely szerint az 
iskolákat a papok kezeiből ki kell venni s eszközölni, hogy 
az állam maga nevelje polgárait. 

Mi részünkről ezen elvnek, hogy az állam maga nevelje 
polgárait, helyességét tagadjuk. Mert az állam nem nevelő-
intézet, a kormány nem tanitóhivatal. Az államnak feladata 
nem az, hogy tanítson, neveljen, hanem az, hogy az állam-
tagoknak anyagi és erkölcsi érdekeit oltalmazza, védje, 
biztosítsa. Eötvös József báró idézett müvében 2. k. 108-ik 
lapon az állam czéljáról ezeket i r ja : „Amint az egyes joggal 
követelheti az államtól, hogy elhárítsa az életét és vagyonát 
fenyegető veszélyeket . . . : úgy viszont a v a l l á s o s é s 
e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s e i b e ü t k ö z ő s é r e l m e k -
t ő l i s k ö t e l o s é g e a z á l l a m n a k p o l g á r a i t v é -
d e n i s csak annyiban mondhatjuk el, hogy megfelelt az 
állam feladatának, mennyiben az egyesnek anyagi és erköl-
csi javai élvezését egyiránt birtosította. Ebből következik: 
1. hogy az állam semmi olyastól ne von ja el ótalmát, amit 
egyesek vagy többek jónak tar tanak, hacsak az mások 
anyagi és szellemi érdekeivel nem ellenkezik; 2. hogy n e m 
a b b a n á l l a z á l l a m f e l a d a t a , h o g y p o l g á r a i -
n a k h i t é t , é r z e l m e i t é s m e g g y ő z ő d é s e i t a l a -
k í t s a , h a n e m i n k á b b a b b a n , h o g y a z o k a t 
m i n d e n s é r e l e m e l l e n ó v j a ; 3. hogy az állam nem 
czél önmagában, hanem eszköz, mely által az egyesek anyagi 
és szellemi javaik élvezetét igyekszenek biztosítani. Minden 
egyes jólétét eszményi államczélnak, az úgy nevezett salus 
publicanak, szintoly kevéssé szabad feláldozni, a m i l y 
k e v é s s é h a s z n á l h a t a z á l l a m , h o g y f e l a d a -
t á t m e g o l d j a , o l y a s e s z k ö z ö k e t , m e l y e k e l -
l e n t é t b e n á l l a n a k p o l g á r a i h i t é v e l , e r k ö l c s i 
é r z e t é v e l é s j o g f o g a l m a i v a l . " 

De nemcsak mi tagadjuk az államnak jogát, hogy 
polgárait önmaga nevelhesse, hanem tagadja azt Eötvös 
József báró is, ki idézett munkája 2. k. 222. lapján ezeket 
i r j a : „ U j a b b i d ő k b e n m i n d e n ü t t a z á l l a m n a k 
i g é n y l i k a j o g o t , h o g y p o l g á r a i t n ö v e l h e s s e 
s pedig azért, mivel a növelést biztos eszköznek ta r t ják , a 
polgárok érzületére hatni az által. R é s z e m r ő l t a g a-
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d e m e j o g o t , miután, — legalább szabad államban, — az 
államhatalomnak vagyis azoknak, kikre annak gyakorlását 
b iz ták , l e h e t e t l e n o l y j o g o t t u l a j d o n í t a n i , 
m e l y n e m c s a k m i n d e n e g y é n i s z a b a d s á g o t , 
h a n e m a h a l a d á s l e h e t ő s é g é t i s m e g s e m m i -
s[í t i s melyet az államhatalom kezelői a dolgok természeté-
nél fogva szükségkép mindig csak eszközül használnak? 
hogy magokat a hatalomban megerősítsék. É p e n a b b a n 
á l l a s z a b a d a l k o t m á n y o k e l ő n y e , h o g y a 
p o l g á r o k é r z ü l e t e a d i r á n y t a k o r m á n y n a k . 
A ki meg akar ja fordítani e viszonyt s a kormány jogának 
állítja a polgárok érzelmeinek meghatározását, a legnagyobb 
ellenmondásban van a szabad állam eszméjével." 

Helyes elveket felállítani s leirni szép, — de nem 
elegendő ! 

Gyermekeket oktatni,nevelni,a szülőknek joga s köteles-
sége; joga s kötelessége a vallásos felekezeteknek, katexochen 
a katholika egyháznak, melyet Krisztus küldött a világra, 
hogy tanítsa az embereket : „Euntes in mundum universum 
docete omnes gentes." Az államnak joga és kötelessége 
felügyelni, hogy azok, kiknek joga és kötelessége a gyerme-
keket oktatni s nevelni, jogukat gyakorolhassák szabadon 
minden akadálytól, kötelességüket teljesíthessék menten 
minden idegen beavatkozástól ; joga és kötelessége azokat, 
kik jogukat nem gyakorolhatják, kötelességüket nem telje-
síthetik, gyámolítani. Más jog és kötelesség az államot meg 
nem illet; ha ennél többet tesz, túlkapásnak, ha kevesebbet, 
hanyagságnak vádját vonja magára. 

Angolországban, mint szabad államban, a kormány 
az oktatásba, nevelésbe, bele nem avatkozik, hanem felügyelj 
hogy az helyesen történjék, feltételeket tüz ki, melyeknek 
ha a nevelő intézetek megfelelnek, joguk van a kormány 
gyámolítását igénybe venni, ha akar ják . A „Religio" 1869-
iki II . félévi 34-ik számában közöltünk Londonból egy fel-
hívást, melyet több előkelő angol úrhölgy intézett a fran-
cziaországi katholikusokhoz. A jeles hölgyek e felhívásban 
a többi közt így szólnak : „Segítsetek, . . . mert nincs pén-
zünk a szükséges iskolák felépítésére és oly kellékekkel 
való ellátására, hogy a kormány azokat a törvény értelmé-
ben segíthesse." 

Angolországban, ha a katholikus iskolák a kormány 
által kitűzött feltételeknek megfelelnek, a kormány által 
segélyben részesíttetnek ; nálunk, ha a^kormány által kitű-
zött feltételeknek megfelelnek, magukra hagyatnak, hogy 
nyomorult ötperczentnyi alamizsnából, ha ezt be tudják 
szedni, élődjenek. 

Angolországban, hogy az iskolák tökéletesek legyenek, 
a kormány feltételeket tűz ki s a törvény által kilátásba 
helyezett állami segély elnyerhetése által buzdíttatnak, hogy 
e feltételeknek eleget téve tökélyre törekedjenek ; nálunk, 
hogy az iskolák tökéletesek legyenek, a kormány feltétele-
ket tűz k i ; de a feltételeknek teljesítésére nemcsak nem 
ösztönzi s buzdítja az egyes iskolákat állami segély elnyer-
hetésének kilátásba való helyezése által, hanem az állami 
segélyt tőlük megvonja s csak azoknak biztosítja, melyek 
az állam karjaiba vetik magukat . 

Angolországban a kormány arra törekszik, hogy jó 
iskolái legyenek minden felekezetnek s azért segíti őket ; 

nálunk a kormány a felekezetek iskoláit cserben hagyja 3 
csak azokat segíti, melyek a felekezetességet levetik. 

Angolországban a kormány az iskolára fordítja figyel-
mét s azt segélyezi ; nálunk a felekezetlenségre fordíttatik a 
fősúly s ez gyámolíttatik. 

Mily egyszerű s igazságos eljárás leendett, ha nálunk 
a kormány azon czélból, hogy tökéletes iskoláink legyenek, 
kitűzi a helyes iskola kellékeit s hogy ezek megszerzésére 
törekedjenek a felekezetek, állami segélyt helyez a törvény 
által kilátásba azon iskoláknak, melyek e kellékekkel bir-
nak. Hogy iparkodott volna minden felekezet saját iskoláit 
jól berendezni, hogy az állam által a fentartásra segélyben 
részesüljön ! Meg lehetett volna kímélni az országot azon 
bureaucraticus apparatustól, mely annyi pénzbe kerül s 
azt a pénzt iskolák segélyezésére fordítani. Meg lehetett 
volna az országot kímélni azon kellemetlen s veszélyes súr-
lódásoktól, melyeknek most ki vagyunk téve ! 

Nálunk mindez másként történik ! Jó iskola a czél ; 
de ezt nem az adott körülményekhez mérten a lehető leg-
egyszerűbb úton iparkodnak elérni, hanem először megsza-
vaztatják a képviselőtestületeket, községeket; ha ezek sérel-
met okoznak s van, ki e sérelem ellen felszólal, megszavaz-
tat ják egyenkint a lakókat s beverik egymásnak fejeit; azután 
mindenféle székeken keresztül elviszik az ügyet a schulin-
spektori kanapé elé, innen felterjesztetik a miniszteri pad-
hoz, azután interpellátió útján rákerül a ház asztalára ; ki-
dobatnak a képek meg a keresztek, megtiltatik a kereszt-
vetés és imádság s mikor ez már mind megtörtént, akkor — 
lesz talán jó (?) iskolánk ! 

Pedig oly szépen megírta Eötvös József báró idézett 
müve 2. k. 95-ik lap ján : „Átalában senki som tagadja a 
tételt, miszerint az ember czéljai elérése végett, legyen bár 
az valamely jó megszerzése vagy valamely rosznak elhárí-
tása, csak akkor nyúl távolabbi eszközökhöz, ha saját tehet-
ségei vagy hozzá közelebb fekvő eszközök arra nem ele-
gendők." (Folyt. köv. 

P E S T . (E g y e t e m e s z s i n a t i m o z z a n a t o k.) 
Egyike azon cselfogásoknak, melyekkel az egyháznak ellen-
ségei a leendő egyetemes zsinatnak tekintélyét már jól eleve 
aláásni iparkodnak, abban áll, hogy a kath. püspöki kart 
úgy szeretnék feltüntetni, mint amely nem nagy érdekelt-
séggel viseltetik ezen zsinat iránt, amiért is, szerintük, a 
meg nem jelenő püspököknek száma meglepően nagy lesz. 

Hogy ez nem igaz, hogy ellenkezőleg, a meg nem jo-
lenő, mert fontos és méltányos okoknál fogva meg nem je-
lenhető, püspököknek száma majdnem csekélynek mondható, 
bizonyítja a legutolsó római hivatalos kimutatás, mely sze-
rint októberhó 8-ig, a világ összes kath. püspökei közül 
csakis 58 kérte és nyerte a zsinaton való megjelenéstől a 
pápai felmentést, mely ügyben nem szabad szem elől tévesz-
tenünk, hogy ezek közül is sokan vannak, kik illető me-
gyéik helyi viszonyainál fogva csak a zsinat megnyitására 
nem jelenhetnek meg, későbben pedig mindenesetre megér-
keznek Rómába ; míg másokat részint betegség, részint 
agg kor gátol a megjelenésben és ismét mások egyenesen 
a szentszéktől szólíttattak fel, hogy a szent hit védelmére 
megmaradván helyeiken, ez idő szerint ne jöjjenek Rómába. 
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Ezekhez járul még 127 jelenleg üresedésben levő püspöki és 
érseki szék és 7 hasonlólag üres apóst, vicariatus, minél 
fogva a zsinaton előreláthatólag hiányzandók száma el-
eddig 192-re rúg. 

Hogy azonban a számarány iránt kellőleg tájékozva 
legyünk, szükséges tudnunk, hogy a kath. hierarchia je-
lenleg 766 valóságos székhelylyel biró és 228 in partibus 
infidelium kinevezett pátriárkából, érsek- és püspökből áll. 

A sok üresedésben levő püspöki székhely igen ér-
dekes egyházjogi kérdésnek felvetésére adott alkalmat, me-
lyet nemrégen Messina Miklós, notoi nagyprépost, jogtudor 
és káptalani helynök „II concilio ecumenico ed i Yicari ca-
pitolari" czimü kis munkában fejtegetett. A kérdés ez : 
Megfelel-e az egyház törvényeinek és szellemének, hogy a 
káptalani helynököknek megengedtessék az egyetemes zsi-
naton megjelenni ? 

Szerző, hivatkozva többi közt Melchior Canusnak 
ezen tételére : a zsinatnak működése nem a papi renden, 
hanem a joghatóságon alapszik ; valamint arra is, hogy a 
szerzetesapátok, rendfőnökök és szerpap-bibornokok, vala-
mint a csak választott, de még fel nem szentelt püspökök, 
valóban meg is jelennek a zsinaton, úgy véli, hogy azt a 
káptalani helynököknek is meg lehetne engedni ; alattom-
ban értetődvén, hogy az egész kérdésnek végleges eldöntése 
egyedül a szentszéktől függ, mely azonban az „in partibus" 
püspököknek meghívása által máris, úgy látszik, némi előze-
tes esetet szolgáltatott. 

Egy új , „Concilio ecumenico" czimü, olasz hetilap 
hirdettetik ; a solid olasz lapok óvják tőle olvasóikat, mint 
igen gyanústól. 

Rómában egy bizottmány alakult, mely feladatául 
tűzte ki a szentatyát az érkezendő püspökök elhelyezésé-
nek dolgában segíteni ; említhetjük e helyt, hogy igen sok 
római főúr késznek nyilatkozott palotáikban egyes püspö-
köket lakásra és tökéletes mindennel való ellátásra befo-
gadni, mi által a szentatyán tetemesen segítenek, minthogy 
a zsinati költségeknek fedezése amugyis meglehetős áldo-
zatokba kerülend. Ilyen főurak többi közt Lancelotti, Tor-
lona, Colonna, Gracioli és Salviati herczegek. 

Montesantoi Özséb, capucinus atya, kit ő szentsége 
nemrégen zsinati hitszónoknak nevezett k i , oda utasít-
tatott, hogyúrjöveti és nagyböjti prédikáczióit latin nyelven 
szerkeszsze, tekintetbe véve, hogy hallgatóságának nagy 
része nem benszülött olaszokból, hanem a világ minden 
részéből összesereglendő zsinati atyákból álland. 

A franczia püspökök már nagyban készülnek Rómá-
ba. Megjegyzendő, hogy legtöbben a máskor csak karácson-
kor történendő papi felszenteléseket már most végzik, mi 
ar ra látszik mutatni, hogy a püspökök karácsonkor • még 
nem gondolnak otthon lehetni. A franczia bibornokok kö-
zül Mathieu, Donnet és Bonnechose már útkészen vannak ; 
de a 82 esztendős Bonald és a 86 esztendős Billet sem riad-
nak vissza a hosszú téli út fáradalmaitól ; az orleansi püspök 
kürülbelől nov. közepe táján érkezendik Rómába. 

Hogy az ilyszerü fényes készületek és nagyszerű ki-
látások egyházunk ellenségeit folytonos izgatottságban tart-
j ák , az csakis természetes. Ennek egyik legújabb jelét ab-
ban látjuk, hogy a „Gazetta d'Italia" tudósítása szerint az 

ismeretes Pianciani elnöklete alatt egy bizottság ült össze 
Florenczben, melynek ezélja Savonarola tiszteletére állí-
tandó emlékszobor számára adományokat gyűjteni. Az em-
lítettük lap szerint tervben volna a zsinat megnyitásának 
napján tenni le az alapkövet, ámbár, mint ezt ama lap ma-
ga bevallja, az idő rövidsége ezt al igha megengedendi. 

Ilyféle törekvésekkel az egyházellenes lapoknak na-
ponta fokozódó dühe lépést tart, — latrare potest, mor-
dere non potest ; — látszik, hogy a sötétség szelleme fél és 
a reá mérendő csapásnak előérzetében lánczait csörteti. 

A zsinatellenes nyilatkozatok közt helyet foglal, fáj-
dalom, egy kath. püspöknek műve is. E r t j ü k msgr. Marét, 
surai in partibus püspöknek, st.-dénisi kanonok- és a párisi 
hittani kar dékánjának ily czimü munkáját : „ ü u concile 
general et de la paix religieuse" ; két nyolezadrétü 551. és 
555. lapnyi kötet. A napi sajtó e könyvet már jóval meg-
jelenése előtt szárnyaira vette ; a munka maga azonban 
katholikus, hithű és tudományos körökben csak fájdalmas 
benyomást okozhatott, minthogy tartalmát semmi egyéb 
nem képezi, mint egyes, már régen hallott és szint oly régen 
és alaposan megezáfolt, gallikanistikus tételek. Az ol-
vasó csak Marét iránti sajnálatának érzetével teheti félre 
e könyvet, mint aki, úgy látszik, egy utolsó kisérletet 
akar tenni, hogy a régen kimúlt gallikanismust uj életre gal-
vanizálja. Szerző bizonyos erőszakos sophismák alapján 
megkülömbözteti a pápát a szentszéktől s az utóbbit az 
egyházzal azonosítja, az előbbitől megtagadván a csalha-
tatlanság tulajdonát. Ezen rendszerének támogatása és be-
bizonyítása tekintetéből az egyházi történelemre és az 
egész hagyományra hivatkozik, kiragadván ebből egyes 
tételeket, jelenségeket, nyilatkozatokat, melyek látszólago-
san mellette tanúskodnak ; de elfeledi, hogy a történelem 
ilyetén, úgy szólván, felapritása épen nem arra való, hogy 
a fürkésző elme annak szellemével megismerkedjék, mely 
épen egész összletében fényesen tanúskodik a pápának, mint 
ilyennek, tekintélyéről és magasztos feladatáról, mely min-
denkor abban állott, hogy az egyháznak legfőbb vezetője, 
a hitnek legfőbb őre legyen. 

Marét abban is hibázott, hogy könyvét, mely tartal-
mánál fogva csakis a zsinati a tyák számára lehetett irva, 
oly nyelven szerkeszté, mely azt a napi sajtónak zsákmányul 
dobá oda. Eltekintve attól, hogy felvett tárgya, mint hittani 
és egyházjogi kérdés, már régen letűnt a tudományos fog-
lalkozás napi rendéről, mit akarhatott sze rző elérni azzal, 
hogy ily dolgokban az avatatlan és gyak ran roszindulatu 
közönség itélöszékéhez fordul ? Mint hall juk, sokan a fran-
czia püspökök közül és épen a legtudósabbak, erélyes til-
takozással készülnek ellene fellépni s részben már felléptek. 

Kíváncsiak voltunk, minő benyomást teend a pesti 
protestáns nyilatkozat a külföldi tekintélyes saj tóra, a ka-
tholikust ér t jük természetesen. Több lap említi ugyan, de 
eddig egyik sem tartotta szükségesnek érdemleges taglalá-
sába vagy épen czáfolásába bocsátkozni. 

PEST, nov. 8. Mellékletül a „Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap"-hoz a szintén „Prot, tudományos szemle" szokott 
adatni. Mindkettőnek szerkesztője Ballagi Mór. Előttünk 
fekszik ezen szemle idei 22-ik száma, melyben az első czikk 



„Adalékok a modern theologiához" Ballagi M.-tól. E czikk-
ben igen érdekes ezen állítás : „ T u d j u k , mit jelentettek az 
első századokban e . szók : presbyter , ecclesia és sacramen-
tum ; semmi egyebet nem jelentettek , mint : k ö z s é g -
v é n e , k ö z s é g - é s h á l a á l d o z a t ; a papi érdek az 
egyszerű községvénéböl magasbrendü kiváltságos á l d ó -
z á r t (sacerdos) csinált, a keresztyén község helyébe a 
p a p i t e s t ü l e t e t tette s az áhitó lélek önkéntes cselek-
vényét c s u d a t é v ő á l d o z a t t a l pótoltatta." 

Az irgalmasság első cselekedetét a k a r j u k gyakorolni, 
„a tudat lanokat taní tani" , midőn a következő idézeteket 
közöljük B. M. fentebbi állítása rectificálására ; mert köny-
nyen meglehet, hogy a „Szemle" szerkesztője ezen lapokat 
is elolvassa. 

Vegyük tehát az első szót : presbyter. Hogy e szó 
többet jelentett az első századokban, mint k ö z s é g v é -
n e, ki tetszik sz. Ignácznak , ki Pearson, Pagi , Noris stb. 
chronologok szerint 116-ban szenvedett vértanúságot, a 
smyrnaiakhoz intézett leveléből : „Oranes episcopo obtem-
perate, ut Jesus Christu s Pa t r i et presbyteris, ut apostolis ; 
diaconos autem revereanimi, ut Dei mandatum." Ad. Mag-
nesios pedig így ír : „Quum itaque in personis supra dictis 
omnem multitudinem in fide et chai'itate conspexissem, 
hortor, ut in concordia omnia peragere studeatis, episcopo 
praesidente loco Dei et presbyteris loco senatus apostoliéi 
et diaconis, mihi svavissimis, concreditum habentibus mi-
nisterium Jesu Christ i , qui ante secula apud patrem erat 
et in fine apparui t ." És ugyanot t : „I ta neque vos sine epi-
scopo et presbyteris quidquam peragatis ." Ad Tra i l , pedig 
így ír : „Necessarium itaque est, quemadmodum facitis, ut 
sine episcopo nihil agatis, sed et presbyterio subditi sitis, u t 
apostolis Jesu Christi, spei nostrae, in quo conversantes 
inveniamur. Oportet autem et diaconos, qui sunt diaconi 
mysteriorum Jesu Chris t i , omni modo omnibus placere. Non 
enim ciborum et potuum ministri sunt, sed ecclesiae Dei 
ministri ." E levél egy másik helyén pedig így szól : „Qui 
sine episcopo et presbyterio et diaconis quidquam agit, is 
non est mundus in conscientia." 

Ezen idézetek talán elegendők annak megmutatására , 
hogy a presbyter több volt az első században, mint B. úr 
e g y s z e r ű k ö z s é g v é n e . Római Kelemen, az apostoli 
a tya, így szól a korinthiaiakhoz ír t levelében : „Summo 
quippe sacerdoti sua munera t r ibuta sunt, sacerdotibus locus 
proprius assignatus est et Levitis sua ministeria incumbunt. 
Homo laicus praeceptis laicis constringitur." Ezen apostoli 
a tya ugyanazon hierarchiai fokozatokat említi, mint szent 
Ignácz ; ezek pedig az episcopus vagy summus sacerdos, 
presbyter vagy sacerdos, diaconus vagy levita, elkülönítve a 
laicusoktól. Tekintve továbbá sz. Ignácznak a smyrnaiakhoz 
írt levelében e helyet : „Valida eucharistia habeatur illa, quae 
sub ipso episcopo peragitur vei sub eo, cui ipse concesserit", 
kiviláglik, hogy nem a papi érdek csinált az egyszerű köz-
ségvénéből magasabbrendü kiváltságos áldozárt. 

(Vége köv.) Avispa. 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstos Hef t . 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. Gr. P . Aderholz' Buchhandlung. (Gr. Porsch) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

Ez azt remélte, hogy az első ember elcsábíttatása által 
tekintélyre és uralomra vergődhetik s hogy az emberek kö-
zött önálló birodalmat alkot magának ; látszólag ugyan czélt 
is ért, valóságban azomban ezen felmagasztaltatás csak 
megaláztatásának nagyítására, saját szégyenére és gyalá-
zatára szolgált. A második „Inimicitias ponam," „Ellenke-
zést vetek," részben kimondatik, miként az ember és sátán 
között létrejött összeköttetés ú j ra megszakadt , a bará t ság 
ellenséges indulattá fajul t és mindkettőjük között folytonos 
harcz leend, harcz, mely a sátán hata lmának teljes megsem-
misítésével végződik s mely által ez, bármiként óhajtson is 
romlást hozni az emberre, semmi eredményhez sem ju tha t 
magában. De nemcsak majdani győzelme, szól az 58. lapon 
szerző, — van az asszony maradékának azon határozatban 
átalán tudtul adva, hanem általa az emberi neműek meg-
határozott személy igértetik, ki őt a sátánnal való harczban 
vezérként igazgassa és a győzedelmet kivívja. . . Bizonyos 
meghatározott Megváltónak eljövetele igértetik, mert az 
asszony maradéka alatt , ki a kigyó fejét megtörje, „conte-
ret caput ," Jézus Krisztus értendő. 

És azért ezen egész hirdetés, m in t áz 59. lapon érinte-
tik,a szentatyák által ,protoevangeliom'-, jősevangeliom'-nak, 
„első örvendetes hir"-nek neveztetik. . . Ezután sz. a 62. 77. 
lapokon, midőn már az első emberek bűnbe estét és ennek bün-
tetés alá esését rajzolá, — a régi pogány nemzeteknek az 
isteni tilalom, bűnbeesés és büntetésre vonatkozó hagyomá-
nyait hozza színtérbe, melyekből a behatóan vizsgálódó előtt 
csakhamar meglátszik amaz egyetemes hi t , hogy az első 
emberek eredeti ártat lanságállapota, midőn még a valódi 
boldogságnak voltak bir tokában, nagyban külömbözék azon 
állapottól, melyben a büntetés következtében, midőn a vétek 
súlyának megfelelőleg mindazon jót és előnyöket, melyekkel 
Isten teremtő kezeiből kegyelemárasztottan kikerülve, eddig 
feldíszítve valának, minden nyomornak részeseivé lettek. 
Honnét mindez, ami valóban feltűnő, azon embereknél, nem-
zetségek- és népeknél, kik és melyek a természetfeletti 
kinyilatkoztatástól eltérvén, a vallási fogalmakat és képze-
leteket is tetemesen meghamisí ták, elferdí ték? Nem más-
honnét, találóan felel szerző a 73. lapon, mint azon őskije-
lentésböl vagy pá t r iá rká i kinyilatkoztatásból, mely noha 
átalakulva, mint örökség származott le a pogányokra élő 
bizonyságául annak, hogy már az első szüléknek természet-
feletti, az úgy nevezett őskinyilatkoztatás valóban adva lőn. 

Kimuta tván sz., mint jelentkezik az idők folyamában 
a szent hagyomány e pont jának nyoma, névszerint a szaba-
dítóra vonatkozó első Ígéret oly népeknél, minők p. a chal-
daeusok, indusok, chinaiak, egyptomiak, phoeniciaiak, gö-
rögök, rómaiak, germánok, . . . azután e megjegyzést teszi 
a 76. lapon : 
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„Nach diesen vorhandenen Überlieferungen können 
wir uns dem R e s u l t a t e . . . im Ganzen und in der Sphäre 
unseres Gegenstandes wohl erschliessen, dass nämlich das 
ganze Heidenthum in der alten und neuen Wel t eine aus 
der Urzeit des Menschengeschlechtes stammende Prophe-
zeiung besass, wornach am Ende eines langen Zeitraums 
das nach dem Aufhören des glücklichen Zeitalters einge-
tretene e iserne , verderbte Zeitalter beendigt werden 
soll. Die neue Aera werde durch einen Helden, welcher 
bald als Sohn des ersten Weibes, bald als der Urmensch 
oder erste König selbst, geschildert wird und welcher dem 
Urheber des Unglücks, dem bösen Dämon, das Haupt zer-
treten soll, herbeigeführt werden. . . Die alte Überlieferung 
ist allerdings durch mancherlei Beilagen vielfach verdunkelt ; 
sie tr i t t aber auch wiederum in einzelnen Zügen klar hervor, 
so in dem Antheile, welchen das Weib, wie an dem Falle, so 
auch an dem Kampfe mit der Schlange und an der Er lösung 
nimmt ; ferner in dem Erlöser als dem Bekämpfer der Schlan-
ge und Zurückbringer der paradiesischen Zeit nebst den 
Gütern der Urzeit und endlich in dem endlichen Schicksale 
des Urhebers des Unglückes." 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A M. A. az egyetemes zsinat költségeinek némi 

fedezésére, mint ez külföldön, fóleg Olaszországban, 
nagyban történik, adakozásra szólítja fel a magyar 
katholikusok at. Felhivását szívesen teszszük ma-
gunkévá. A magyar katholikusok nem maradhatnak 
hátra ott,hol az egész egyház közérdekéről van szó. 
Fili! si habes, benefac et Deo dignas oblationes offer. 
Eccl. 14.11. 

— A „M. Á." G á l Jánostól a kath. autonomia költ-
ségeit részletezve adja elő. A vallási, tanulmányi s egyetemi 
alap így áll : A vallásalaphoz tartozik 194,£08 hold; a ta-
nulmányi alaphoz 58,158 hold s az egyetemi alaphoz 33,702 
hold, összesen 286,268 hold föld. Azon pénztőkék összege, 
melyek a vallási és közoktatási minisztérium felügyelete 
alat t állanak, ezek : a vallásalap tökéi : 14,738,597 ft ; a 
taaulmányi alap tőkéi : 6,440,059 f t ; az egyetemi alap tő-
kéi : 2,811,283 ft . 

— Megjelent a „Magyar Sión" tizedik füzete. Tar -
talma : a magyar egyház régi szokásai, Knauz Nándortól ; 
a pálosok gombaszegi zá rdá ja Te lgár t iL ipót tó l ; a pozsonyi 
káp ta lan kéziratai Knauz Nándortól. Tárcza : a zárdakér-
déshez Danielik Jánostól ; Szent István-dicsbeszédek köny-
vészete és tartalmi k ivona ta ; könyvszemle; a z ' u j magyar 
Sión programmja. Személyzetiek. 

— Közöljük egyiittal a „Magyar Sión" programmját 
és előfizetési fe lh ivásá t : — Jeles történészünk K n a u z 
Nándor a „Magyar Sión" megalapítója és hét éven át buzgó 
szerkesztője, Magyarország lierczeg-primása által egy nagy-
fontosságú okmánygyüj temény kiadásával megbízatva, a 
czimzott folyóirat szerkesztésétől a f. év végével visszalép. 

— Alulírottak azon nézetben vannak, hogy a hazai kath . 
irodalom érdekében hasznos szolgálatot tesznek, midőn a 
„Magyar Siont" az enyészettől megóvják és napjaink kö-
veteléseihez képest á t a l ak í t j ák . — A „M. S." feladata leend 
ezentúl alaposan kidolgozott czikkekben tárgyalni mindazon 
fontos kérdéseket, melyek a katholicismus hitéleti és társa-
dalmi fejleményeiben felmerülnek vagy azokkal bármikép 
összefüggésben v a n n a k ; t ámoga tva ama szent érdekeket, 
melyek az egyház és társadalom lételemei. — Továbbá, 
figyelemmel fogjuk kisérni és érdekes szemlékben össze-
állítani a kath. világegyli áznak hazánk határain kivül 
jelenkező nevezetesebb mozzanata i t , melyek a testvéri kap-
csolatok és az események visszaható erejénél fogva reánk 
nézve is majd leverők, ma jd vigasztalók, — mindig tanu-
ságosak. — Fe lada tunknak hiányosan felelnénk meg, ha 
elmulasztanók éber érdeklődéssel kisérni a kath . egyházon 
kivül álló, főleg a protestáns, vallásfelekezetek tevékenysé-
gét. — Egyik állandó rovatunk a lelki pásztorkodás köréből 
fog hozni közleményeket. — Könyvészeti rovatunk össze-
ál l í tandja a hazai és külföldi i rodalmak jelesebb termékeit 
rövid ismertetésekkel, melyekből az olvasó tudomást szerez-
het tar ta lmuk, i r ányuk és é r tékük felől. — Vegyesek czime 
alat t apróbb közlések lesznek találhatók, melyek folyóira-
tunk körén belül t. olvasóink figyelmét megérdemlik : felfe-
dezések és találmányek ismertetése, művelődéstörténeti, 
életirati és statistikai adatok, kuriósumok stb.— Egyszóval, 
igyekezni fogunk hiven képviselni a kath . érdekeket és oly 
olvasmányt nyúj tani , mely nem kevésbbé vonzó legyen, mint 
tanúságos. E nehéz feladat megoldásában nem egyedül sze-
rény erőinkre t ámaszkodunk . Számithatunk számos jeles 
férfiú közreműködésére, kik biztos kilátásba helyezték, hogy 
tehetségeik és ismereteik támaszát tőlünk megvonni nem 
fogják. Ar ra is ki látásunk van, hogy a vatikáni zsinat ta-
nácskozmányairól egy befolyásosállású egyházi férfiútól 
eredeti tudósításokat veszünk. — A „Magyar Sión" megje-
lenik minden hónap végén öt íven, színes borítékban. Elő-
fizetési ára az eddigi, egész évre 6, félévre 3 o. é. ft., (melyet 
aká r közvetlenül a szerkesztőséghez, aká r az esztergomi 
egyházmegyei hivatalhoz vagy Sartori prim, könyvárushoz 
intézhetni.) A megrendelésekre, melyeket deczember végéig 
ké rünk megtenni, „levelezési lapokat" is használhatni. — 
Tíz példány előfizetése után egy tiszteletpéldánynya] ked-
veskedünk. Midőn a főt. papságot figyelmeztetnek, hogy 
több egyházi megyében meg van engedve a templomi pénz-
tárakból előfizetni a „Magyar Sion"-ra, folyóiratunkat szí-
ves pártfogásába a ján l juk . Esztergomban, 1869 nov. 1-én. 
Dr . F r a n k i Vilmos, dr. Z á d o r i János. 

— ( E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . ) „Népszerűhomil iák" 
az egyházi év vasárnapja i ra . Magyar egyházi irodalmunkat 
egy termékkel megajándékozni volt törekvésemnek kiváló 
ezélja, midőn magamat jelen munka kidolgozására és közre-
bocsátására elhatározám. — Ajánlatául a jeles kútfőre : 
Stroissnigg Lajos német nyelven ír t ta r ta lomdús homiliáira 
hivatkozom, melyeket munkámban irányadóul használtam. 
Gyakorla t i hasznosságát bizonyítani fogja béltartalma. Ben-
ne az igazság egyszerű szavakkal és figyelemmel követhető 
összefüggéssel — egészen a nép felfogásához alkalmazva — 
adat ik elő ; miért is bátor vagyok azt különösen kezdő hit-
szónokoknak ajánlani . Az előfizetési d í j t , a húsz nyolczad-
rész ívet meghaladó munka kiadási költségeihez arányí tva , 
a lehető legolcsóbb árban, 1 f t 50 k r o. é., állapíthatám meg. 
Az előfietési határidőt decz. 31-ig tűzöm ki, melynek letelte 
után a munka azonnal csinos kiáll í tásban meg fog jelenni. 
Gyors elszállításról is gondoskodva leend. Kalocsán 1869. 
oct. 21. H o r v á t h Imre, székesfőegyházi hitszónok. 

Ideiglenes felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



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

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

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs, 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor Barkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 17-én. 4 0 . II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A concilium előtt. — Kalászat főtiszt. 
Sláby Ferencznek beszédéből. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A concilium előtt. 
(Folytatás.) 

Ezek után, ka visszatérünk ama feltevésünkre, 
hogy Staudenmaier, mint e g y h á z i i r ó , providen-
tialis egyén volt az egyházban, azt tartjuk, feltevé-
sünket alapnélkülinek senki sem mondhatja. Ha sz. 
Pál szerint „quae stulta sunt mundi, elegit Deus, ut 
confundat sapientes", akkor St. is lehetett az ő isteni 
oeconomiájában eszköz legszentebb czéljainak végre-
hajtására. Újra mondjuk, hogy St. providentialis 
szereplő volt az egyházban és hiszszük, hogy az 
egyházi történelem őt egykor olyannak fogja feltün-
tetni. — Térjünk ismét vissza egyházi írónkhoz, ki 
a jövő zsinat további teendőit következőleg irja le : 

„Ha az egyházi zsinat első teendőjéhez tartozik 
a kath. öntudatnak egész terjedelmébeu való kimon-
dása, akkor az evvel összekapcsolandó további teen-
dője feladatát abban ismerendi fel, hogy a t a n í -
t á s b a n v i l á g o s a n és é l e s e n k ü l ö m b ö z -
t e s s e m e g a l é n y e g e s t és s z ü k s é g e s t a 
n e m s z ü k s é g e s t ő l . Eme megkülömböztetést 
nemcsak a tudomány érdeke kívánja, hanem még 
más nem kevésbbé fontos érdek is, mely a további 
előadásból majd kitűnik. Nem elég pedig, hogy 
talán csak átalában a lényegest a nem lényegestől, 
a szükségest a nem szükségestől, megkülömböztessük, 
hanem megkívántatik az is, hogy az egyik épen úgy, 
mint a másik, specifice megneveztessék, miszerint 
minden theoretikus és praktikus felcserélést kikerül-
hessünk s minden bajnak elejét vehessük, melyek ily 
felcserélésből támadnak. Ama befolyás, melyet a 
katholicismusnak a mostani világra saját és a világ 
érdekében gyakorolnia kell, az említett megkülöm-
böztetést parancsolólag követeli; ez átalában véve 
szükséges arra, hogy a kath. egyháznak a világ ön-
tudatával való nagyszerű kibékülése bekövetkezzék. 

Egyébiránt, a lényegesről és szükségesről való kér 
dés, megkülömböztetőleg a nem lényegestől és nem 
szükségestől, egészen azonos a k a t h o l i k u m r ó l 
való kérdéssel. Mi ez alatt a v a l ó s á g o s k a t h o -
l i k u m o t , a v a l ó s á g o s e g y e t e m e s t é r t -
j ü k . De m i n d e n k é t s é g e n k i v ü l é p e n ez 
l e e n d a l é n y e g e s és s z ü k s é ge s. Csak ezen 
magában vett lényegest és bensőleg szükségest ért-
jük akkor, mikor a k a t h o l i k u m o t , m i n t a z 
á t a l á b a n e g y e t e m e s t meghatározzuk vagyis 
azt, m i t m i n d e n ü t t , m i n d e n k o r és m i n d -
n y á j a n h i t t e k és a m i h e z , m i n t h i t b e l i 
i g a z s á g h o z , r a g a s z k o d t a k . A nem lényeges 
pedig és nem szükséges abban áll, mi csakis bizo-
nyos időkben és bizonyos helyeken létezik és hat és 
amihez csak bizonyosszámu emberek (és pedig nem 
tatán mint lényegeshez, hanem egyenesen mint nem 
lényegeshez) ragaszkodnak és annak hasznát veszik; 
így tehát az, mi változásnak van alávetve. Előfordul 
ugyan néha a lényegessel és szükségessel együtt; 
de önmagában véve épen nem lényeges és nem 
szükséges; a lényeges megmarad, a nem lényeges 
pedig elmúlik és másnak engedi helyét,mely utóbbi 
a bekövetkezett szükségleteknél fogva már most 
ugyanazon jogosultsággalbir, melylyel amaz a'maga 
idejében birt. Az említett külömböztetés azért is 
nagyfontosságú, mivel ott, hol arra nincs mindig 
tekintet, a felcserélés mindig lehetővé válik, a fel-
cseréléssel pedig a visszaélés, melyet a botránkoz-
tatás is mindig nyomban követ. Ugyszinte, míg ezen 
külömböztetés nem lesz világos, öntudatu dolog s 
míg kívülről oly sokat lényegesnek tartanak a ka-
tholicismusban, mi természeténél fogva nem lénye-
ges : addig a nemkatholikusokkal való újraegyesülés 
igen nehéz vagy épen lehetetlen." 

Állapodjunk meg ismét és pihenjünk egy ke-
véssé annyi fontos dolognak hallatára. Megtudtuk 
tehát a szerzőtől, mi végett akarja ; hogy a zsinat 
világosan és szabatosan külömböztesse meg a lénye-
gest, az igazán katholikumot, a tanításban attól, mi 
nem lényeges. 0 ezáltal lehetségesnek tartja a nem-
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kath. atyafiaknak egyházunkkal való újraegyesü-
lését. Ez pedig kedvencztárgya szerzó'nek, mint az 
más irataiból is kitetszik. De melyik igazlelkü ka-
tholikusra nézve lehetne közömbös eme kérdés? 
Tekintsünk vissza az utolsó három századra és lát-
hatjuk az i r e n i k u s o k n a k nagy számát, kik az 
újraegyesítésen fáradoztak; találhatjuk a többi kö-
zött Bossuet hires levelezését Leibnitztzel és Mola-
nussal épen eme tárgy érdemében. Az újraegyesítés 
eszméje igazi keresztény eszme, mert ki Krisztust 
és egyházát igazán szereti, annak sz. Cyprian szerint 
Krisztus varratlan köntösének szakadása fájdalma-
san eshetik és nemcsak felsóhajt;, hogy ama köntös 
eredeti, meg nem szakadt, állapotát visszanyerje, 
hanem minden tehetségével rajta is van, hogy ez 
meg is történjék. „Ut omnes unum sint", így imád-
kozott ezen köntös egykori viselője főpapi imájában 
közvetlenül szenvedése előtt apostolainak közepette. 
Szerző művében oda czéloz, hogy az apostolok utódai 
az örökös főpapnak e földön való helytartójával 
együtt a régen támadt és már sokáig fenálló d i s -
u n i o megszüntetésére az utat egyengessék. Ezen út 
egyengetésére fődolognak tartja világos és szabatos 
megkülömböztetését a lényegesnek és igazán katho-
likumnak a tanításban attól, mi nem lényeges és 
azért nem katholikum. Mondhatni ugyan, hogy a trid. 
zsinat ismeretes canonjaiban a kath. egyház tanitását 
úgy adta elő, hogy nem nehéz tudni, mi katholikum 
és mi nem. De ezt St. mint hires s jóhittí kath. tudós 
szinte tudta; ha tehát az uj zsinattól uj canonokat 
látszik várni, akkor csak u j f o r m á t érthetett, a 
mint ezt a megkülömböztetés minőségére használt 
és különösen kiemelt két epitheton, „világos és sza-
batos", kifejezi. De bizzuk ezt a zsinat atyáira, kik-
nek St. iratáról egyenes tudomásuk lehet, minthogy 
szerző azt megjelenése után beküldé az akkorában 
Würzburgban gyűlésező némethoni püspöki karnak. 
Halljuk most tovább Staudenmaiert. 

„Ha a kath. egyház valóságos kath. öntudatát 
kimondá megkülömböztetésül a nem lényegestől : 
akkor a kath. egyház megtette a legfontosabbat, mi-
nek megtörténnie kell, hogy a k a t h . és p r o t . 
e g y h á z n a k ú j r a e g y e s ü l é s e végbemenjen. 
Mennyire kivánatos ily újraegyesülés magában véve, 
mily üdvös hatásai leendenének főkép Némethonra 
nézve, efelett már többször másutt is nyilatkoztunk. 
Most az egyszer csak azon tételt hangsúlyozzuk, 
hogy az átalános zsinat egyházi teendői közt egyik 
legméltóbb és legeredménydúsabb feladata abban 
állhat,miszerint az e g y h á z t ó l e l s z a k a d t a k a t 

az e g y h á z i k ö z ö s s é g r e i s m é t m e g h i v j a . 
Ily meghivása az egyháznak eleven és erős vele való 
újraegyesülésre nemcsak az ő jogában áll, hanem 
még kötelességéhez is tartozik már azért is, mert ő 
a k a t h o l i k a azaz az eg y e t e m es egyház. Eme 
meghivást közelebbről tekintve, az valóságos k a t h . 
c s e l e k m é n y és önigazolmánya annak, hogy az 
egyház mindenkor tud és kész véghezvinni valóságos 
kath. cselekvényeket." 

Amit St. 21 év előtt javallott és kilátásba he-
lyezett, az ma már bevégzett tény; az egyház feje 
még a zsinat előtt meghivta oda mindazokat, kik 
akár szakadás, akár eretnekség által, akár 300, akár 
1000 év előtt, kebléből kiléptek. St. helyesen mondta 
előre, mitévő leend egy egybegyűlendő egyetemes 
zsinat, mert mint jártas theologus jól ismerte az 
egyház zsinati teendőjét, jól ismerte az egyházat 
folyton éltető öntudatot; az egyház pedig az elsza-
kadtakat meghiván, megmutatta, hogy most épen 
úgy ismeri és érzi katholicitását, mint sz. Ágoston 
idejében, ki a kath. öntudatról ekkép nyilatkozott : 
„Tenet (me in ecclesia catholica) i p s u m c a t h o -
l i c a e n o m e n , quod non sine causa inter tarn 
multas haereses sie ista ecclesia sola obtinuit, ut cum 
omnes haeretici se catholicos dici velint : quaerenti 
tarnen peregrino alicui, ubi ad catholicam convenia-
tur, nullus haereticorum vel basilicam suam vel do-
mum audeat ostendere." (Contra epist. fundament, 
c. 4.) — Igaz ugyan, hogy a szentatya egy ujabb-
keletü levelében egyenesen kimondja, hogy a meg-
tartandó legközelebbi zsinat a protestánsok vitatko-
zásai előtt zárva lesz, hozzátévén egyúttal ennek 
okát is, mivelhogy a tridenti zsinat által elvetett 
protestáns tanok felett újra vitát kezdeni nem lehet ; 
de ez máskép nem is gondolható a kath. egyházban, 
mely kezdettől fogva egészen az Úr végső napjáig 
helyettese levén Krisztusnak az ő prófétai hivatalá-
ban, reá és depositumára ugyana szavak illenek, 
melyeket sz. Pál Krisztus urunkról mondott: „Jesus 
Christus heri et hodie, ipse et in saecula", mely 
szavakat az egyháztanítók úgy magyarázták, hogy 
Krisztus mindig ugyanaz levén, (tehát egyháza is, 
melyben mint helyettesében folyton él), senki u j ta-
nítmányhoz ne pártoljon. Az egyház e tekintetben 
csak következetes ; amit a IV. században az ariánusok 
ellen kimondott, a IX-ben Photius és társai ellen s 
a XVI-ban a protestánsok ellen, azt a XIX-ben meg 
nem változtathatja, hacsak kath. jelleméről és öntu-
datáról lemondani nem akarna. Anyai közszeretete a 
tévelygők iránt ennyire nem mehet, hanem csak 



sz. Ágoston szavaihoz tar that ja magát : „Interficite 
errores, diligite homines." Nem is ő hivatja magát az 
elszakadtaktól a velük való újraegyesülésre, hanem 
ő kezdettől fogva a kath. egyház lévén, valamint a 
nicaeai zsinaton az ariánusokat, a IV. konstantiná-
polyi s a IV. lateráni és a ferrara-florenczi zsinaton 
a görögöket, a tridentin a protestánsokat visszahítta: 
úgy most is emezeket és amazokat ujolag visszahíja 
az odahagyott atyai házhoz. Hogy a zsinat folyama 
alatt róluk újra megemlékezni és hozzájuk szólani 
fog, arról kétség sem lehet ; az egyház az „insta op-
portune, importune" elvet mindig s mindig gyako-
rolja. Schmidt József. 

(Folyt, köv.) 

H a l á s z a t 
ft. S l á b y Fer. apátkanonoknak, káptalani főhelyettnöknek 
jeles beszédéből, melylyel Kovács Zsigmond pécsi püspök ő 

mlgát székfoglalási napján üdvözölte. 

Salebrosum suscepi negotium, dum hodierna die verba 
facturus salutationis officio perfungor. 

Dum autem id exequor, quasi in compendiosa quadam 
imagine adumbratae menti meae obversantur universae 
percelebris dioecesis huius vicissitudines. Videre mihi videor 
divorum manes praesulum, qui zalo, prudentia, scientia, 
legationibus ad exteros, agendorum dexteritate, vitaeque 
sanctitate, hanc illustrarunt catbedram episcopalem, quorum 
virtutes Coelo adscriptae et aeternitati consecratae saeculis 
suis admirationi, posteris autem miraculo fuerunt. Horum 
dignissimum successorem, amplissimaequae, quam illi tanto 
cum splendore, tantoque cum utriusque reipublicae emolu-
mento tenuerunt, dignitatis haeredem hic venerabundus 
conspicio, in quem omnium mentes oculique conversi, qui 
ad novam quamdam felicissimorum temporum spem erecti 
nihil magas in votis habent, quam ut ego, quem pietatis, spei 
votorumque suorum, — rei tarn arduae, — interpretem con-
stituerunt, dulcem illam, quam de illo conceperunt, exspe-
ctationem palam solemniterque nunc praedicem, ac publicum 
sincerissimi cultus et ardoris testimonium solio eius admo-
veam. 

Si replicare memóriám temporum et priscae antiqui-
tatis monumenta excutere velimus, deprehendemus praesu-
lum dioecesis huius per omnes aetates plurima maximaque in 
utramque rempublicam exstitisse bénéficia. 

Sufficiat levi attigisse penicillo mérita Boniperti primi 
Quinque-Ecclesiarum Episcopi aedificationi magnificaehuius 
basilicae omnem operam impendentis; (1036—1042.) Mauri 
admiranda vitae sanctitate conspicui (1042—1070) ; Calani 
maxime arduis temporibus munere Gubernatoris Croatiae 
et Dalmatiae gloriose functi ac ob insignia mérita per 
ClementemlII. pallio archi-episcopalidecorati (1188—1218); 
-T- Bartholomaei inconcussae in regem fidelitatis, compo-
nendarum controversiarum, quatuor legationum ac liberali-
tatis, quae in proverbii venit consvetudinem, gloria insignis 
(1219—1244) ; Wilhelmi Cancellarii, quo agente Universitas 

Quinque-Ecclesiensis fundata (1361—1373), — Valentini 
Cardinalis et Vice-Cancellarii, (1373—1408) qui pro Ludo-
vico Rege legatione functus pacem Taurini , Romaeet Vene-
tiis pepigit ; — Joannis Cesinge alias Jani Pannonii Cancel-
larii ( f 1471) magnae eruditionis viri, qui primus ad Is trum 
duxit laurigeras ex Helicone Deas, cuiusve indefessa opera 
pax cum Friderico Imp. coaluit et sacra regni corona recepta 
est; — Sigismudi Hampó Thesaurarii (1471—1505) ; — 
Georgii Szathmáry Cancellarii, qui pacem a Maximiliano 
Imp. regno sat superque adflicto et exulcerato adtulit (1505 
—1521). — Praeter hos perenni sibi patriam devinxerunt 
gratitudine Philippus More, Ludovici II . secretarius, qui in 
infelici ad Mohács pugna pro communi civium salute glo-
riosam oppetiit mortem aut potius eam reperit vitam, quam 
sera posteritas religiosa venerabitur affectione, quamve ipsa 
semper tuebitur aeternitas ; tum celeberrimi nominis Anto-
nius Verantius (1553 —1557), —Georgius Draskovits (1557 
— 1579), Nicolaus Telegdy (1579—1586), — Georgius Sze-
lepcsényi (1643—1644), — Georgius Széchényi (1644) et 
Paulus Széchényi (1676—1687), — quae nomina annales 
regni cum condignis laudum encomiis ab oblivione hominum 
interituque vindicarunt. — Inter omnes bonos nunc quoque 
in benedictione est memoria Mathiae Radonay in fama san-
ctitatis mortui ac Georgii Klimo mirae eruditionis, muni-
ficentiae, rerumque in utraque republica praeclare gestarum 
gloria percelebris. Viri hi, quorum memóriám refricabam, 
integerrima fide regi ac regno adhaerentes, omnes suas eo 
contulerunt vires, ut patriam ac respective urbem hanc 
florentissimam redderent ac tales tantique fuerunt, ut post 
fata magnum sui apud coaetaneos desiderium reliquerint, 
morsque eorum inter publicae calamitatis documenta ab 
omnibus relata fuerit. 

Altius pietatis meae sensus assurgit, cum oculos attollo 
et memóriám Magni Ignatii Szepessy pio cum suspirio re-
colo! — Si Virtutes requiras, tales eius nobis vita gloriose 
non minus quam sancte gesta suppeditat, u tquae in reliquis 
singulae non sine admiratione resplenduere, eas in hoc uno 
collectas summo cum stupore intuiti fuerimus. Amplissimae 
8cientiae, admirandaeque sanctitatis gloria praeclarus Igna-
tius utra maior fuerit , dubiam reliquit hanc urbem, cum 
utraque fuerit maximus ac venerandissimus. Nihil ergo nobis 
tunc defuit, quam sera eius perpetuaque vita. Verum osten-
dere hune tantum terris fata voluerunt ; multoque certe feli-
cior per eum erat futura haec urbs, si diutius possidere 
potuisset, qui solis adinstar tunc maximus, maximeque ne-
cessaris apparuit, cum occideret. Ille suae quidem gloriae 
satis, nobis tamen parum vixit, ac talis tantusque fuit, ut 
aut nunquam his dotibus nasci debuisset aut nunquam 
mori ! 

Praeclarus autem ille charitatis apostolus, Joannes 
Scitovszky, antistitis munia apud nos tam pie, tam ardenter, 
tantoque cum zelo executus est, ut nulla sit in dioecesi pa-
rochia, in qua zeli aut munificentiae eius aut utriusque 
non exstarent monumenta, ingens sui inter nos relinquens 
desiderium. 

Utriusque imaginem grati cives dum in praetorio col-
locarunt,una eam in aeterno cordium suorum sacrario suspen-
derunt. Ita qui desierunt vivere, vivunt tamen in mentibus 
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hominum, in aeternitate temporum, in fama rerum, vivent 
quamdíu haec urbs durabit ! 

Quid ergo est história urbis etdioecesis Quinque-Eccle-
siensis, nisi concateoata quaedam egregiorum, quae nec in-
geniosae antiquorum poetarum fictiones exprimere potuerunt, 
per praesules exantlatorum facinorum series, qui non sibi, 
sed aliis, non sibi, sed Ecclesiae, sed patriae, sed urbi huic 
vixerunt ! — O beatam et felicem urbem, quae tales tantos-
que possedit antistites, possedit viros, de quibus coram uni-
verso iure meritoque gloriari potest orbe ! Beatam et 
felicem ? Talem praedicarem, si huius suae felicitatis esset 
conscia, si e lectissimis perennantium beneficiorum floribus 
aranearum adinstar inimicissimae virus non sugeret acerbi-
tatis ! Quam vellem earn, si possem, velo obnubere, ne eius 
varie insanientis contaminatissimam desolationem cultus et 
religiosus videat orbis ! 

Iniustus profecto et ingratus in venerandos Georgii 
cineres forem, si in harum rerum commemoratione eius prae-
teriretur nomen, eius non fieret memoria. 

Novem praoteriere menses, quod at rox vulnus provin-
ciáé huic ecclesiasticae inexorabilis inflixerit Libitina, quae 
vitáin Praesulis annis meritisque onusti in sera aetatis ex-
stinxit hyeme ! Virum vita et moribus semper amabilem 
tam praecoci fato rebus ereptum humanis quis non ex animo 
tristis luxisset ? Qui ante senectutem cura vit, ut bene more-
retur ; quive vita comité in succrescentia perpetuis tem-
poribus utriusque reipublicae emolumenta, ut certo constat, 
105,800 flor. a. v. expendit ac, quod dioecesis haec perenni 
recolet gratitudine, in tabulis ultimae voluntatis in una ter-
tialitate dioecesim, in altera pauperes dioecesanos substan-
tiae suae haeredes scripsit. Diuturniorein eius vi tam arden-
tibus, qui eum dilectione et gratitudine reveriti fuerunt, votis 
a Coelo petierant ; sed aliter visum fuit Voluntati divinae^ 
Cuius arcana quibusvis vitae casibus taciti supplicesque 
veneramur. 

Sed revocate iam animos ; quidquid enim superior-
tempore metum vel dubitationem mentibus incusserat, ita^ 
ut de futuro non semel anxii vel timidiu3 sperare cogeremur ; 

illud iam nunc singulari quodam Coeli favore converso in 
melius tri8ti fatorum ordine animos addit. — Respondit enim 
votis nostris providum Numen ! — et ideo nuptiales taedas 
hodierna die filialis accendat veneratio et pietas, dum no-
strarum episcopus animarum Sigismundus coelesti iam deli-
butus oleo nuptias cum sua célébrât sponsa, sacraque 
gubernacula capessit et conscius quasi fatorum securam 
sibi et dioecesi promittit, animo volvit, meditaturque felici-
tatem ! 

Viri fratres ! Spes nostra Sigismundus Praesul est ! 
Venit is in nomine Domini cum virentibus almae pacis et 
sanctae charitatis olivis, nullum inter vos, qui filii Dei estis 
(Gal. 3 26.) ac proin fratres adinvicem et haeredes Dei, co-
haeredes autem Christi (Rom. 8, 17.) noscens discrimen, nisi 
illud virtutis et meritorum. 

Spes nostra Sigismundus Praesul est et de tanto Spon-
sore non Quinque solum, sed universae sibi dioecesis huius 
Ecclesiae congratulantur, quae nunc iam miro quodam ardo-
re, aemula quadam contentione in eo colendo consentiunt, 

qui communi omnium saluti et gloriae missus a Deo existi-
matur. — Felices vos, quibus haec, quam conspicitis aurora, 
tantum solem praenunciat ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , nov. 11. ( F e l e k e z e t n é l k ü l i i s k o l á k . ) 

(Folytatás.) A közösiskolatörvény feletti szemlénkben lehe-
tetlen néhány szót nem koczkáztatnunk az úgy nevezett 
iskolaszék felett. Ezentúl az i s k o l á k f e l e t t i k ö z v e t -
l e n h a t ó s á g a p o l g á r o k b ó l ö s s z á l l í t o t t b i -
z o t t m á n y , m e l y e t i s k o l a s z é k n e k n e v e z n e k . 

Az eszme szép, hogy magok a polgárok ügyeljenek az 
iskolára s minden azt érdeklő dolgokra. 

Mit tanúsít azonban eddig is a tapasztalás ? Azt, hogy 
az illető polgárok a székek tanácskozmányaiban részt már 
most sem vesznek,mikor pedig ezen intézmény újdonságánál 
fogva is érdeket gerjeszthetne. Mi magunk beszéltünk több 
iskolaszéki taggal s csudálkozásunkat fejeztük ki amiatt, 
hogy a megválasztott tagok elhanyagolják a felvállalt köte-
lességek teljesitését. Es feleletül mást nem nyertünk, mint 
azt, hogy sem idejük, sem kedvük, sem tudományuk az 
iskolák vezetéséhez. Ez mondatott a fővárosban. Tudunk 
egy helyet, hol az iskolaszékek meghagyták a volt igazgatót 
pusztán azért, hogy ez végezze azon teendőket, melyekre 
az iskolaszéki tagoknak nincs idejük s melyekhez nem is 
értenek. 

Előttünk fekszik az 1 8 6 8 - i k i 3 8 - i k t ö r v é n y -
c z i k k a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s t á r g y á b a n a 
m i n i s z t e r i u t a s í t á s o k k a l s t a n t e r v e k k e l 
egyetemben. Hiszi-e valaki, hogy azon 19 sűrűn nyomott 
ívre terjedő könyvet, melynek ára 1 fr. 20 kr., megveszi s 
elolvassa, hogy ne mondjuk tanulmányozza, minden iskola-
széki tag ? Hiszi-e valaki, hogy Buda-Pesten minden isko-
laszéki tag csak birni is fogja e könyvet ? Vagy hiszi-e va-
laki, hogy a falukon összeállitott iskolaszékek tagjai ezen 
terjedelmes müvet megvenni s áttanulmányozni fog ják? 
Pedig szükséges, hogy az iskolahatóságnak minden tagja 
tiszta fogalommal birjon mindazon dolgokról, melyek körébe 
tartoznak, külömben lesz félreértés, zavar s erit error pejor 
prioré. 

E napokban találkoztunk egy falusi lelkészszel, ki az 
iskolaszékek miatt panaszkodott s miér t? Mert, úgymond, 
a falusi nép eddig is kényszerítve küldötte gyermekeit isko-
lába, mikor pedig volt egy úr, a plébános, ki a közigazgatási 
közegekre támaszkodva, az iskolába járást sürgethette. 
Most a plébános csak oly tagja az iskolaszéknek, az iskola-
hatóságnak, mint hive, tehát felette nem rendelkezik, azért 
már is találkozott iskolaszéki tag, ki gyermekét hanyagul 
j á ra t j a iskolába, mert otthon veszi hasznát. S ha ezek száma 
szaporodni fog, mit tegyen a lelkész, ki csak olyan tagja az 
iskolahatóságnak, mint az, ki gyermekét nem j á r a t j a ? Vá-
daskodjék ? Az iskolaszéket feloszlassa ? Erre joga nincs. 
U j iskolaszék összeállítását sürgesse ? De ha az u j tagok 
hasonló nézeteket ápolnak ? C s a k i s m e r n i k e l l a 
f a l u s i n é p n é z e t e i t a z i s k o 1 á z á s f e l ő l s k ö n y -
n y e n b e l á t h a t j u k , m i s z e r i n t a z á l t a l , h o g y 
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a l e l k é s z k e z é b ő l a z i g a z g a t ó s á g o t k i v e t t é k , 
a n é p n e v e l é s n e k n e m n a g y h a s z n o t h a j t o t t a k . 
Sok szakács elsózza a levest. S eddigi életünkben mindig 
azt tapasztaltuk, hogy a h o l v a l a m e l y ü g y é l é n b i -
z o t t m á n y á l l t , a z o n ü g y m i n d i g a l e h e t ő 1 eg-
r o s z a b b u l k e z e l t e t e t t . 

Külföldön az elemi iskolák feletti igazgatóságot ren-
desen a lelkész kezeli, kivételes esetekben világi igazgató, 
a katholikusoknál úgy, mint másvallásuaknál. S ez helye-
sen van ; mert ha valahol, úgy a népnevelés terén kell, hogy 
az eljárásban egység legyen. E r re pedig az iskolaszékek 
nem igen alkalmas intézmények. 

Mi nem tudunk magunknak képzelni hadsereget, me-
lyet bizottmány vezéreljen, minisztériumot, melynek élén 
bizottmány álljon, gymnáziumot, melynek igazgatója bi-
zottmány legyen, annál kevésbbé elemi népiskolát, melyet 
bizottmány igazgasson, ha még hozzá ezen bizottmányok 
nem szakférfiakból áll í t tatnak össze. 

Külömben tiszta szivünkből óhajt juk, hogy az iskola-
székek behozatala a népnevelésnek nagyobb lendületet ad-
jon ; de szabadjon őszintén kimondanunk, miszerint nem 
hiszszük, hogy ezen intézmény a miniszter úr által hozzá-
kötött várakozásoknak megfeleljen. Adja Isten, hogy rosz 
próféták legyünk. 

De menjünk tovább. 
A miniszter úr csudálkozik képviselőházi beszédében 

afelett, hogy találkozhatnak, kik a közösiskolai törvény, 
mint olyan, miatt panaszkodnak, mely a vallásosságnak 
ártalmára van ; miután, mint mondja, a vallás a közös is-
kolákban mint kötelező tantárgy első helyre tétetett s tani-
tása a hitfelekezetekre bízatott. 

A miniszter úrnak a felhozott vallásoktatásra nézve 
csak azt felelhetjük, mit Eötvös József báró „Gondolatok" 
czimü müvében 330-ik lapon mond : „Nézd az egész vilá-
g í tás t / soha ne az egyes mécseket, melyek arra használ-
ta tnak." 

Mi nem szeretünk beszédünkben triviális mondatakat 
használni ; de nem tar tózta that juk meg magunkat , hogy a 
közös iskolára ne alkalmazzuk ama magyar közmondást : 
közös lónak túrós a háta. 

A protestáns Egyházi s iskolai lapnak 1869-ki 44. 
számában 1392. lapon ezeket olvassuk : „A f e l e k e z e t i 
i s k o l á k n á l m e g v o l t a d v a a l e h e t ő s é g , — 
t. i. vallásos embereket nevelni, — a f e l e k e z e t n é l k ü l i 
i s k o l á k n á l m é g a l e h e t ő s é g s i n c s m e g a d v a ; 
m e r t e z e k n e k f e l a d a t a c s a k e m b e r t n e v e l -
n i , d e n e m e g y s z e r s m i n d r e f o r m á t u s t v a g y 
k a t h o l i k u s t." Ez érthetőn van mondva s csak azért 
idézzük első helyen, mert úgy tud juk , hogy a miniszter úr 
körében többet nyom ezen innen idézett néhány szó, mint 
ugyanannyi érv a mi részünkről. 

Tant , qu'on n'apprendra pas dès l'enfance, s'il faut 
ê t re républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux ; 

l 'état ne formera point une nation ; il reposera sur des ba-
ses incertaines et vagues. — I. N a p o l e o n szavai az ál-
lamtanácsban. Vagyis, ha republikánusokat vagy monar-
chistákat, katholikusokat vagy vallástalan polgárokat aka-

runk az államban, azokat olyanokká kell gyermekségükben 
nevelnünk. 

A stuttgarti evangelischer Kirchentagon B u r g p r o -
t e s t á n s l e l k é s z így nyilatkozik : „Nur derjenige Reli-
gionsunterricht verdient diesen Namen, welcher nicht ein 
blosses Wissen beibringt, sondern den Willen ergreift und 
dadurch aufs Leben wirkt. Darum muss sich mit der reli-
giösen Unterweisung die religiöse Erziehung verbinden. 
Hieraus folgt, dass d i e R e l i g i o n n i c h t b l o s w i e 
e i n e i n z e l n e s F a c h n e b e n h e r a b g e m a c h t 
w e r d e n d a r f , s o n d e r n im L e b e n d e r S c h u l e 
e i n e z e n t r a l e S t e l l u n g e i n n e h m e n m u s s . Sie 
gibt nicht nur die einzig rechten Motive zu den für ein ge-
deihliches Lernen unentbehrlichen Tugenden, sondern bringt 
auch die einzelnen Lehrgegenstände erst in eine ethische 
Beziehung zu der Seele des Kindes. 

D a s V e r l a n g e n n a c h S i m u l t a n s c h u l e n 
z e i g t s i c h i n w e i t e n K r e i s e n ; e s s t a m m t 
z u m T h e i l a u s b e w u s s t e r F e i n d s c h a f t g e -
g e n d a s C h r i s t e n t h u m . 

Die Überlassung des Religionsunterrichtes allein an 
den Geistlichen würde theils den Umfang, theils, weil er 
mit dem übrigen Schulleben nicht mehr in Zusammenhang 
stünde, die Wirksamkeit dieses Unterrichtes beeinträch-
tigen." 

S c h n e i d e r p r o t e s t á n s p a p B u n z l a u b ó l 
ezeket mondja : „D i e k o n f e s s i o n s l o s e S c h u l e i s t 
d i e K o n f e s s i o n s s c h u l e d e s A t h e i s m u s u n d 
M a t e r i a l i s m u s . " 

Ismeretes, miként nyilatkozott a bécsi birodalmi ta-
nácsban S c h n e i d e r s u p e r i n t e n d e n s a közösiskola 
felett : „Der Staat soll am allerwenigsten unsere Schulen 
ihres religiösen Charakters entkleiden wollen." „Wir sind 
Protestanten und wollen Protestanten bleiben." 

A müncheni o r s z á g g y ű l é s e n H a r l e s z p r o t e s t á n s 
l e l k é s z így tiszteli meg azokat, k ik a közös iskolákat 
behozni akar ják , annál inkább tehát azokat, kik már be-
hozták : „W e r d i e s e A r t v o n S c h u l e n , — K o m -
m u n a l s c h u l e n , — f ü r v e r n ü n f t i g h ä l t , b e -
n e i d e i c h n i c h t u m s e i n e n V e r s t a n d ; denn 
eine Erziehung ohne Religion ist gar keine." 

De talán elég is lesz az idézetekből. 
Mindenki észreveheti, hogy I. Napoleonon kivül, kit 

egyébiránt nem lehet ultramontánnak tartani, mind pro-
testánsokat idéztünk. Volt rá okunk. 

Most csak azt kérdezzük : si haec in arido, quid in 
viridi ? ! (Folyt, köv.) 

P E S T . (E g y e t em e s z s i n a t i m o z z a n a t o k . ) 
Tekintetbe véve az egyház annyi elkeseredett ellenségének 
és hitetlen fiainak folytonos üzelmeit, annál jobban esik 
tapasztalnunk, bogy máris mindenünnen hódoló feliratok 
érkeznek a kath. világ legtekintélyesebb tudósaitól, ame-
lyekben ezek már eleve is engedelmes alávetésüket nyilvá-
ní t ják a zsinat által hozandó határozmányok alá s erős 
elhatározásukat az egy, római, katholikus és apostolikus 
egyháznak hitében mindvégig élni és halni. 

Egyéb a zsinatra vonatkozó érdekes tudósítások közül 
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megemlíthetjük, hogy f. é. októberhólO-én alapköve tétetett 
le azon oszlopnak, melyet ö szentsége az egyetemes zsinat-
nak emlékére állíttat fel. Az ünnepélynek egyházi része 
Berardi bibornok által végeztetett számos előkelő papi és 
világirendü vendégek jelenlétében. A szobornak tervezete 
Vespignani lovagtól származik ; magassága 24 meternyi, 
talapzata és feje carrarai márvány, dereka pedig az úgy 
nevezett africano verde-bői készült, melyből egy nagyobb-
szerü készletet nemrégen az újonnan felfedezett emporium-
ban ástak ki. Az oszlop S. Pietro in Montorio temploma 
előtt ál land, azon nagy téren, honnan gyönyörű kilátás 
nyilik az örök városra és vidékére. Az emlék maga sz. Pé-
tert mutatja, baljában a kulcsokat tartva, jobbját pedig 
áldásra kiterjesztve a város felé. 

Említet tük múltkor, hogy Francziaországnak legki-
tűnőbb és legtudósabb püspökei tiltakozni szándékoznak 
azon feltevés ellen, mintha ök Maretnek múltkor röviden 
ismertetett eszméivel bármiképen is egyetértenének. Ide 
vonatkozik azon nyilatkozat is, melyet a poitiersi püspök, 
mgr Pie, sept. 28-án tőn, midőn ezen napon papnöveldéje 
nagyobb kápolnájában püspöki székfoglalásának tizedik 
évfordulóját ünnepélyes isteni tisztelet és szentbeszéd által 
megülte. A beszédnek szövegét sz. Pál Timotheushoz inté-
zett I I . levelének eme szavai képezik : Servum Dei oportet 
esse docibilem, melyekből kiindulva az egyetemes zsinaton 
egybegyűlő püspököknek kötelességeit fejtegeté, többi közt 
ezeket mondván : 

„Váljon csak a püspököknek szól az apostolnak emez 
intése , servum Dei oportet esse docibilem ? Nem a szen-
télynek minden szolgájára vonatkozik-e ez, kik mindnyá-
jan kötelesek testvéreiket vezérelni ? s nem-e főképen azokra, 
k ik hivatvák szóval és tollal inteni és tanitani felebarát-
jaikat ? Képzelhető-e szomorúbb, szánandóbb látvány, mint 
egy engedetlen, egyháza szavára hallgatni nem akaró pap ? 
S fájdalom, épen ezen indocilitas, ezen engedelmeskedni és 
tanulni nemakarás, képezi korunknak főbaját ! Hányszor 
voltam már kénytelen titeket, kedves hiveim, ezen baj-
nak egyes jelenségeire figyelmeztetni. Veszedelmes irány-
zat mutatkozik egyházunknak belsejében, oly irányzat, 
mely messze áll az egyháznak és a kereszténységnek igaz 
szellemétől, oly irányzat, melynek követői csak névleges 
keresztények, kik leborulva a korszellemnek bálványa 
előtt, csakhamar odáig ju tnak, hogy saját eszüknek kép-
zelményeit a csalhatatlan egyháznak tekintélye fölé helyezik, 
saját maguknak tulajdonítván azon csalhatlanságot, melyet 
az egyháztól elvitáznak ; — multi sunt, quos saepe dicebam 
vobis, nunc autem et flens dico." 

Áttérve a gallikánusokra, kiknek véleménye szerint 
a pápa, mint személy, hitbeli határozataiban tévedhet és 
csak a püspöki karnak beleegyezése mellett hirdettethet 
ki valamit csalhatatlanul, ekként folytatja beszédét : 

„ 0 Péter, ki örökké ülsz az apostoli széken, ki 
örökké élsz utódaidban, ki az egyháznak alapkövévé let-
tél azon isteni Ígéret mellett, hogy azon a pokol kapui soha 
erőt nem veendenek. Te, kinek a mennyország kulcsai adat-
tak át azon biztosítással, hogy amit itt e földön megköten-
desz, meg leend kötve a mennyországban i j ; te, kiért Jé-
zus maga imádkozott, hogy hite soha ne csökkenjen, hanem 

hogy ellenkezőleg te erősítsd meg testvéreidet abban ; hall-
gasd meg ebbeli erős fogadásomat, hogy soha Jézus urunk-
nak Ígéretén, melynél fogva sz. lelke velünk leend a világ 
végéig, nem kételkedem és sem saját eszemen azon gyalázatot 
ejteni nem akarom, hogy azt higyem, miszerint az én, aká r 
csak hallgatag, beleegyezésem is megkivántatnék arra, hogy 
az, amit te a hit dolgában hirdetsz vagy rendelsz, erőt és 
érvényt nyerjen ; . . . a mit te apostoli székedről hozzám 
szólva hirdetsz, azt én mindig kifogás nélkül hitszabálynak 
tekintendőm, hogy hü maradjak örökké a kath. névhez és 
drága hazám, Francziaország, vallási hagyományaihoz!" 

Olvashatjuk a sorok közt, kire czéloz a tudós főpap. 
A zsinati gyüléshelynek belső berendezése már majd-

nem befejezettnek mondható. A hosszúkás terem alsó vé-
gének mindkét oldalán hét-hét sor ülőhely készíttetett 
minden sorban 42 székkel, ami összesen 588 ülőhelyet tesz, 
melyek szükség esetében még további négy sorral megtold-
hatók. Ezeken kivül vannak a bibornokok székei félkörben 
felállítva és 12 ülőhely a pátr iárkák számára. Összesen 650 
ülőhely áll rendelkezésre, mi az első, megnyitó ülésre, tán 
elégtelen lesz, de ha meggondoljuk, hogy későbben többen-
kevesebben az atyák közül gyengélkedés, a bizottsági ülések 
vagy egyéb elfoglaltságuk, miatt akadályozva lesznek min-
den ülésben résztvenni, úgy könnyen belátni, hogy ezen 
szám átalában elég lesz. 

P E S T , nov. 8. (Vége.) Az Ecclesia szó B. úr szerint 
semmi egyebet nem jelentett, mint községet és szinte a papi 
érdek a ker. község helyébe a papi testületet tette. B. úr ezen 
állítását már majdnem két ezer év előtt czáfolta meg szent 
Ignácz vértanú in epistola ad Trail. : „Cuncti similiter reve-
reantur diaconos ut mandatum Jesu Christi et episcopum ut 
Jesum Christum, filium patris et presbyteros ut senatum Dei 
et concilium Apostolorum. S i n e h i s e c c l e s i a n o n 
v o c a t u r . De his vos ita sentire persvasum habeo." 

A harmadik szó a Sacramentum, mi nem eg yéb B. ur 
szerint, mint hálaáldozat s a papi lélek önkéntes cselekvé-
nyét csudatevő áldozattal pótolta. Ide irunk sok helyet a 
szent Írásból és némely szentatyából, melyekben a sacra-
mentum szó előfordul. Kiváncsiak vagyunk, mely helyen 
lehet a sacramentum szónak az értelmet tulajdonítani, hogy 
az községi hálaáldozat ! Tob. 17, 7. „Etenim sacramentum 
regis abscondere bonum est.;" Bölcs könyv 2, 22.: „Et ne-
scierunt sacramenta Dei ;" Daniel 2, 47. „Quoniam tu po-
tuisti aperire hoc sacramentum;" Ephes. 1, 9. „Ut notum 
facérét nobis sacramentum voluntatis suae ;" ugyanott 3. 3. 
„Quoniam secundum revelationem notum mihi factum est 
sacramentum;" Apoc. 1. 20. „Sacramentum septem stella-
r u m ; " továbbá a Corpus Jur is can 11. caus 22. qu. 4 a leri-
dai zsinat 7 cap. így szól : „Qui sacramento se obligaverit, 
ut litigans cum quolibet ad pacem nullo modo redeat : pro 
perjurio uno anno a communione corporis et sangvinis Do-
mini segregatus, reatum suum eleemosynis, fletibus et quan-
tis potuerit ieiuniis, absolvat -" Ezen canon a hatodik század 
első feléből való s itt a sacramentum nem jelent hálaáldoza-
tot, hanem esküt, mint a fentebbi helyeken titkot. Szent 
Ágoston cartenni szakadár püspökhöz többi közt így ír : 
„Cur ergo, inquis, nos quaeritis ? cur sic suscipitis, quos 
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haereticos dicitis ? Vide, quam facile breviterque respondeam. 
Quaerimus vos, quia peristis, ut de inventis gaudeamus, do 
quibus perditis dolebamus. Haereticos autem vos esse dici-
mus ; sed antequam ad pacem catholicam convertamini, 
antequam errore, quo irretiti estis, exuamini. Cum autem 
transitis ad nos, prius utique relinquitis, quod eratis, ne ad 
nos haeretici transeatis. B a p t i z a e r g o me , i n q u i s . 
F a c e r e m, s i b a p t i z a t u s n o n e s s e s , a u t s i D o -
n á t i v e l R o g a t i, n o n C h r i s t i b a p t i s m o b a p t i -
z a t u s e s s e s . N o n S a c r a m e n t a c h r i s t i a n a f a -
c i u n t t e h a e r e t i c u m , s e d p r a v a d i s s e n s i o . 
Non propter malum, quod processit ex te, negandum est bo-
num, quod remansit in te, quod malo tuo habes, si non ibi 
habes, unde est bonum, quod habes. E x c a t h o l i c a e n i m 
E c c l e s i a s u n t o m n i a d o m i n i c a s a c r a m e n t a , 
quae sic habetis et datis, quemadmodum habebantur et 
dabantur, etiam priusquam inde exiretis. Non tamen ideo 
non habetis, quia ibi non estis, unde sunt quae habetis. Non 
in vobis mutamus in quibus nobiscum estis; in multis enim 
estis nobiscum; nam et de talibus dictum est, „quoniam in 
multis erant mecum." (Ps. 54.19) Sed ea corrigimus, in qui-
bus nobiscum non estis et ea vos hic accipere volumus, quae 
non habetis illic, ubi estis. Nobiscum autem estis in Baptismo, 
in Symbolo, in c a e t e r i s d o m i n i c i s s a c r a m e n t i s . 
In spiritu autem unitatis et vinculo pacis, in ipsa denique 
catholica Ecclesia, nobiscum non estis. Haec si accipiatis, 
non tunc aderunt, sed tunc proderunt quae habetis" etc. A 
keresztse'g itt nyilván sacramentumnak mondatik s még a 
többi is feltételeztetik s igen kíváncsiak volnánk tudni, hogy 
mikép lehet a keresztséget hálaáldozatnak mondani ? Mind-
ebből csak az tűnik ki, hogy a sacramentumok nem papi 
érdekek szüleményei. Avispa. 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Th eologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (Gr. Porsch) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

Friedlieb müvének 78 és köv. lapjain egész 113-ig és 
ugyan 9 szakaszon át — másodszor sz. Pálnak lelkipász-
torsági leveleiről értekezik. — A Timóteushoz irt első és 
második és Titushoz intézett levélnek röviden előtüntetett 
kri t ikai története után mindazon főeredmények tára tnak 
fel, melyek a Bauer-féle, a 82 s köv. lapon érintett, nézetek 
ellenében folyt sokszerü vitákból ju tot tak érvényre. •— Es 
pedig 1) történeti beillesztésük sz. Pál életkörülményeibe, 
2) hogy egy és ugyanazon szerzőre mutatnak 3) s hogy 
indokoltan hasonlóságuk, összefüggésük, sz. Pál egyéb leve-
leivel nem tagadható. — Szerző azon véleményben van, 
hogy a Timóthoz irt első levél Írásának ideje Krisztus után 
56-ik év eleje, amennyiben a 97 lapon ezeket mondja : „Wenn 
wir im ersten Briefe an Timotheus von einer Reise des Pau-
lus von Ephesus aus nach Macédonien lesen, und aus 2. Co-
rinth. 13,1. wissen, dass er in der oben genannten Zeit in 
Corinth war : so vereinigt sich hier Vieles um die Annahme 

zu begründen, dass damals Paulus den Timotheus in Ephe-
sus zurückliess, während er nach Macédonien reiste in der 
Absicht, wiederum nach Ephesus zurückzukehren und dass 
er damals den Brief an Timotheus schrieb ; so, dass derselbe 
in die Zeit der neun Monate der Abwesenheit des Paulus 
von Ephesus, zwischen 56 und 57 n. Chr. zu setsen ist und 
zwar nicht an das Ende, sondern an den Anfang; denn zu 
Anfang des Jahres 57. n. Chr. war Paulus wieder in Ephe-
sus ; Timotheus aber war von ihm nach Corinth geschickt 
worden, wie der erste Brief an die Corinther beweist  
Auch meldet die Apostelgeschichte c. 19, 22., dass Timo-
theus noch vor dem Aufruhr in Ephesus im Auftrage des 
Apostels nach Macédonien vorausgereist war. Ob diese Reise 
mit jener Sendung nach Corinth zusammenhängt, lässt sich 
nicht entscheiden. 

Folgende Erwägungen sind geeignet die obige Annah-
me der Abfassungszeit des ersten Briefes an Timotheus zu 
bestättigen : Die historischen Notizen im Briefe stimmen 
damit überein. Timotheus konnte damals, wie es im Briefe 
geschieht, noch jung genannt werden. E r konnte erst kürzlich 
durch die Handauflegung der Aeltesten, wozu auch der 
Apostel selbst gehörte, ordinirt worden sein und eine In-
struction, wie der Apostel sie ihm schriftlich zu geben für gut 
fand, war ganz an der Stelle. Schon im Jahra 58 dagegen 
war sein Verhältniss zur Metropole zu Ephesus ein so 
festes, dass er mit Paulus in Milet angelangt, nicht weiter 
mit ihm reist, sondern bis am Ende der ersten rö-
mischen Gefangenschaft des Paulus in Ephesus als Bischof 
verbleibt." . . . E levél igaz eredete — olvashatni a 98, 99 és 
köv. lapon, — mind belső vagyis a valódiságnak magában 
az iratban létező ismertető jeleiből, mind külső érvekből 
azaz az irat felől máshol kimondott hiteltérdemlő bizonysá-
gokból, bevitattatik. Szerző a 103 — 107. lapokon a Timot-
hoz irt második levélről beszél szakavatottan, mely szerinte 
valószinűleg Kr . ut. 66 év nyarán kelt ; míg a Titushoz 
intézett a Kr . ut 56. esztendő telén. — Hall juk e nézet mel-
lett a t. sz. szavait, ki a 106 lapon mondja a többi között : 
„Der zweite Brief an Timotheus, aus der ersten Zeit der 
zweiten Gefangenschaft des Paulus datirt, . . . ist fast zehn 
Jahre später geschrieben, als der erste, vermuthlicli im Som-
mer des Jahres 66 n. Chr., da er für den Herbst des Jahres 
den Timotheus zu sich berief. Die historischen Haltpunkte 
im Briefe selbst stimmen mit dieser Annahme genau über-
ein. In Ephesus und Asien war die Häresie, welche auch in 
der Zeit der Abfassung des ersten Briefes ihr Unwesen trieb, 
noch nicht überwunden ; sie währte aber auch nicht nur 
noch länger, wie die Apokalypsie und Johannes in seinen 
Briefen und selbst in seinem Evangelium erkennen lassen, 
sondern sie wucherte sogar weiter und zeigte sich im zweiten 
Jahrhundert in der vollen Blüthe der gnostischen Secten." 

Es a 109. lapon, — kihagyva a részleteket, — ezeket 
találjuk : „Der Brief an Titus ist um mehrere Monate später 
geschrieben, als der erste Brief an Timotheus, aber auf der-
selben Reise, die den Paulus von Ephesus über Corinth nach 
Creta und Illyrien geführt hatte, noch vor Winter des Jahre» 
56 n. Chr." — Az első pillanatra félreismerhetlen hasonla-
tosság a lelkipásztorsági levelekben, kifejezésre, tartalomra és 
intelmekre nézve, — úgymond szerző, — kétségkivül iratá-
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Buk rokonkörülményeiből, hasonló erkölcsrontó tanítások 
és elvek akkortájbani terjesztéséből okadatalható. 

A h a r m a d i k é r t e k e z é s a 114—127. lapokon az 
apóst, cselek. 15,28—29-ben foglalt és az első jeruzsálemi 
zsinatra vonatkozó rendeletet tárgyalja. Hogy a t. szerző 
azon jelentős határozat nagy horderejét illőleg kiemelje, 
minden más előtt történetilog igyekszik a zsinat okait fel-
tüntetni. Mire nézve megjegyezvén, hogy az apostolok cse-
lekedeteit sz. Lukács irta, ki ezen müvét szintén Theophil-
hoz intézi s benne az apostolok ténykedését a keresztény-
ség terjesztésében Jeruzsálemben és azon kivül — Krisztus 
mennybemenetele után állítja elő, — kimondja Friedlieb, 
hogy a főindok e zsinatot illetőleg mindenesetre a zsidó-
ságból megtért.keresztények között egyrészt, másfelől pedig 
a pogány megtértek közötti viszálykodások és meghason-
lások, melyek a kereszténységre nézve oly nagyfontosságú 
dogmával, t. i. Jézus Krisztus érdemeiről és a megigazulás-
ról szóló tanokkal szorosan összefüggtek. Az apostolok te-
hát határozatuk azon szavaival, melyek jelzik, miként a 
zsidók és pogányok, (mielőtt a kereszténységre hivattak 
volna, Isten előtt egyenlően vétkesek és büntetésre méltók 
voltak), nem saját cselekedeteik és érdemeik, hanem csupán 
Jézus Krisztus érdemei és kegyelme által igazulnak meg, 
— a balfelfogást törekedtek elhárítani. Az imént röviden 
érintett történeti bevezetés után, mely a zsinat indokának 
igazolására történt, említi a t. szerző, miszerint, mint első 
végeredmény következék ennélfogva e határozatból, hogy a 
pogány megtértek nem kötolezvék arra, mikép körülmetél-
tessék magokat és elfogadják a zsidó szertartási szabályo-
kat , tőrvényrendeleteket. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Köszönettel vettük a győri püspök ő méltóságának 

16-ik számú körlevelét, melyben az október 26-án és 27-én 
Győrött tartott Pastorales Conferentiae megállapodásai a 
f t . püspök allocutiojával együtt a megyebeli papság tudomá-
sára hozatnak. Szívesen fogunk belőle lapunk terjedelmé-
hez mérten egyetmást közölni. — Egyúttal t e l j e s t i s z -
t e l e t t e l b á t o r k o d u n k a f t . é r s e k - s p ü s p ö k -
m e g y e i h i v a t a l o k a t f e l k é r n i , szíveskedjenek a 
megjelent körlevelek egy-egy példányát a „Religio" szer-
kesztőségének megküldeni, hogy mint központi egyházi 
lap az érdekesebb dolgokat vagy egyházi mozzanatokat a 
hazai többi papságnak is tudomására hozhassa. Ha fizetni 
keilend valamit, mihelyest ez velünk tudatik, kötelességünk-
nek eleget tenni iparkodandunk. 

— Megjelent az esztergomi irodalmi egylet 12-ik kor-
kérdése : A divatos nevelés és következményei Hagelücken 
után Klimstein Józseftói ; s a 12-ik népirat : Falusi rosz szo-
kások Nóvák Lajostól. Ezen irodalmi egylet ezen füzetekkel 
működését befejezte s létezni megszűnt. 

— Beküldetett Az 1868-ki 38-ik törvényczikk a nép-
iskolai közoktatás tárgyában, miniszteri utasítások a megyei 
tanfelügyelök, a tankerületi iskolatanácsok, a községek, a 
községi iskolaszékek és a budapesti iskolatanács számára ; 
tantervek a nép- és polgáriskolák számára ; a tanítóképezde 

szervezete. Hivatalos kiadás. Pest, Ráth Mór. Ára 1 forint 
20 krajczár . 

— Dusinszky Lipót nyitrai székesegyházi karnagy 
előfizetést hirdet egy zeneirodalmi műre, mely egy szent 
mise alatti éneket kilencz részletben fuglal magában, melyek 
mindegyike magyar és tót szöveggel külön kéthangú ének-
zet, soprán, alt és orgonakiséretből áll. Előfizetési ár 1 frt , 
határidő deczember 15 ; előfizethetni a kiadónál vagy a püs-
pöki irodában Nyitrán. 

— Az „A. Pz tgnak" í r ják Krakkóból, hogy ottani zsi-
dók már évek óta gyakorolják azon gyalázatos tettet, misze-
rint különféle helyeken többször megházasodnak, fiatal fele-
ségeikkel azután elutaznak, rendesen Törökországba, hol 
nejeiket eladják. A neusandeci törvényszék már vizsgá-
latot indított hasonló vállalkozó szellemek ellen. — Valóban 
csudálkozunk, hogy ezen krakkói eseményre a lapok fel nem 
zúdultak ; vagy talán ezen zsidóasszonyok nem érdemelnek 
annyi részvétet, mint az őrült apácza ? 

— A 8zentbernardhegyi Ágostoniak zárdáját a mult 
évben 40,000 egyén látogatta meg ; ezek mindannyian szives 
fogadtatásban részesültek, sokan közülök ápoltattak s ru-
házatot is nyertek. — Azt kérdezed, miből képesek e szegény 
szerzetesek ennyi embert ellátni ? Csekély jövedelmükből, a 
vendégek ajándékaiból s — koldulással gyűjtöt t alamizsná-
ból. — Meg vagyunk róla győződve, hogy a szentbernard-
hegyi vendégek között olyak is voltak, pedig szép számmal, 
kiket a szegény szerzetesek szívesen fogadtak, ápoltak s 
kik hálából azután legjobban dühöngnek a zárdák ellen! 

— Döllinger egy füzetet bocsátott közre s azt a német 
püspököknek is megküldötte, melyben a pápa csalhatatlan-
sága ellen nyilatkozik mint theologus és történész. 

— A franczia császár elhatározta a római antibes-
légiónak fentartását s minthogy t öbb katona, kiszolgálván 
idejét, a légiót elhagyta, hadügyminiszterének megparan-
csolta, hogy a csapat kiegészítéséről gondoskodjék. 

— Calcuttában, Indiában, a katholikusok nagy meetin-
get tar tot tak október 16-án ; a szentatyához feliratot intéztek 
s számára péterfilléreket gyűjtöttek. 

— Dolnsteinban, Bajorországban, az eichstetti püspök 
tudtával s beleegyezésével missiót akar tak tartani ; már min-
den el volt kész ítve, a missionáriusok a hely szinén meg is je-
lentek; azonban a müncheni kormány a missió tartását 
megtiltotta s a püspök felterjesztésére a tilalmat megújította. 
— Aligha tudná valaki eltalálni azon okot, mely a kormányi 
e tettre vitte ; azért helyesen cselekedett, midőn a tilalmat 
indokolni akarván, azt mondá : most választások vannak 
az országban, a nép úgyis fel van izgatva, nem kell tehát 
még jobban felizgatni. — Fél a muzsikus bajor kormány, 
hogy a katholikusok észre térnek, nem engedendik magukat 
orruknál fogva hurczoltatni oly kormány ál tal , mely az 
egyháznak ellensége, azért ragad meg minden alkalmat, hogy 
a katholikusok felébredését, tömörülését meggátolhassa. 

Szerkesztői üzenetek. 
H. F. Muraszombat. A kívánt dolgokat már néhány napja elkül-

dettük. Ami a fordítást illeti, erre nézve a Szent-István-társulat alelnöke 
fog bővebb felvilágosítást adui, kit a társulati választmány ezen ügy 
elintézésével megbízott. 

K. A. Fogadja köszönetünket s kérésünket a további támogatás 
érdekében. 

Többeknek. A beküldött czikkeket mind megkaptuk s alkalmi-
lag mind fognak közöltetni. Szolgáljon ez megnyugtatásul és szives fel-
szólításul is egyszersmind. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájábaa. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A concilium előtt. — A magyarországi 
kath. egyház autonómiáját szerevező gyűlés tagjainak vá-
lasztási módozata. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

A concilia in előtt. 
(Vége.) 

De valaki ama kérdést vetheti fel : Van-e kilá-
tás, hogy az elszakadtak tömegesen visszatérjenek? 
E kérdésre szerzőnk maga a következőkben felel : 

„ M a g á b a n a p r o t e s t a n t i s m u s b a n f e j -
l ő d é s k e l e t k e z e t t , melynek alapul a k a t h . 
e g y h á z h o z v i s s z a v e z e t ő princípium szolgál. 
A protestantismusban él nem csekély vágy az ős-
egyházzal való újraegyesülésre. E vágy mindazzal 
összeköttetésben áll, mi a protestantismusban magá-
ban még katholikum és mint olyan hatást is gyako-
rol. Ez, mi a protestantismusban katholikum, nem 
egyéb, mint az, mi benne keresztényies és ennek, 
minthogy nemes életképződésnek alapelve, meg vol-
tak már a maga eredményei, sőt még a legutolsóhoz 
is vezetend, az újraegyesüléshez. Ezen tapasztalt 
vágy nem egyéb, mint ama ker. elvnek gerjedése, 
mely egész teljességben és átalánosságban akar he-
lyet foglalni. Amit egy bölcsész (Fichte) helyesen 
kimondott : „ M e g o s z t o t t p á r t o k e g y e s í t é -
s é r e l e g b i z t o s a b b a n a b b ó l i n d u l h a t u n k 
k i , m i f e l e t t e g y m á s s a l e g y e t é r t e n e k " , 
ugyanez áll a vallásilag megosztottakra nézve is. A 
katholikusok és protestánsok közt fenálló közös az, 
mi a szent Írásból vétetik, amint ez álmagyarázatok 
és álfeltevések nélkül meg nem zavarva és el nem 
ferdítve, még fenáll. Hogy eme keresztényies a pro-
testantismusban a z e g y s é g r e é s k a t h o l i c i -
t á s r a h a s o n l ó módon törekszik eljutni, valamint 
a politikai téren is, hol ehhez hasonló mozgást ve-
hetni észre, ezt protestánsok is fenhangon hirdetik. 
De ily hangokat, melyek a protestantismusban oda 
nyilatkoznak, bárcsak a kereszténység a lényegén 
alapuló egységhez és katholicitáshoz eljutna, kath. 

részről fel kell fogni és ezek elébe menni a mi egy-
házunk katholicitásával, mint olyannal , melyben 
biztosan feltalálhatják, mit keresnek. A katholicitás 
pedig, melylyel elibük megyünk, az, mely valósá-
gosan katholikum épen azáltal, hogy tartalma csak 
a lényegesés szükséges és mit sem állít katholikum-
nak, mi csak a nem lényegesre vonatkozik, mi nél-
kül a hivő kifogás nélkül megtartja ker. és kath. 
jellemét." " * * 

Ezekhez mit mondjunk? HáT^r tu l l i an egykor 
azt mondá : „Anima naturaliter éjariStiana" : akkor 
korunkban élvén, mondatát kétségkívül így egészíte-
né ki : „Anima naturaliter christiano-catholica" Hogy 
eme feltevésünk csalódáson nem alapszik, mutatják a 
katholika egyház sz. atyái azon időktől fogva, mikor 
az egyházban a jelentékenyebb eretnekségek kelet-
keztek. Igy, például, egészen ide vágólag és a dolgon 
tökéletesen kimerítőleg szól a IV. században szent 
Pacian, ki Sempronian nevü novatianféle eretnek 
á l t a l a k a t h . t a n í t á s i g a z o l á s á r a felszólít-
tatván, I. levelében így felelt : „Sed sub apostolis, 
inquies, nemo catholicus vocabatur; esto, respondet, 
sic fuerit, vel illud indulge. Cum post apostolos 
haereses extitissent, diversisque nominibus columbam 
Dei atque reginam lacerare per partes et scindere 
niterentur : nonne c o g n o m e n s u u m p l e b s 
a p o s t o l i c a postulabat, quo incorrupti populi di-
stingueret unitatem, ne intemeratam Dei virginem 
error aliquorum per membra laceraret? Nonne a p -
p e l a t i o n e p r o p r i a decuit c a p u t p r i n c i -
p a l e signare?" Ami pedig magára az egyházra 
nézve áll, az Pacian szerint áll a z ő t a n í t á s á r a 
nézve is, mióta eretnekségek keletkeztek az egyház-
ban. Helyesen mondja azért Staudenmaier, hogy az 
igazán keresztényi egyúttal katholikum is ; sőt nem 
is lehet egyéb, mert keresztény és katholikus vagy 
katholikus és keresztény lényegileg és valóságban 
ugyanaz. 

Azon is örülünk és Staudenmaierrel magunk is 
tapasztaltuk, hogy a tudományosan művelt prote-
stánsok közt találni vágyat az újraegyesülésre. „Ve-
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ra scientia ducit ad Deum." Lactantius eme szavai 
mindig igazak maradnak, különösen oly egyéneknél, 
kiknél a tudományosság jóakarattal és tiszta szán-
dékkal együttjár. Valóban, a protestantismus irigy 
szemmel nézheti a kath. egyháznak egységét a hit-
ben, „in fide unitas" ; az egység boldogító egy elem 
a földi élet minden dolgaiban, de fó'kép a vallásiak-
ban. Világos tehát, hogy annak, kinek szive és esze 
helyén van, az egység után szükségképen kell vá-
gyódnia és törekednie. Bárcsak az isteni gondvise-
lésnek tetszenék a tartandó zsinat által az egyesítés 
útját egyengetni! 

De továbbá azon is örülünk, hogy St. szerint 
van köztünk s köztük még valami k ö z ö s , mit 
közösen birunk, t. i. a szent irás. Eme közös birtok 
nem megvetendő; mert ha protestáns atyánkfiai a 
subjectiv értelmezés miatt minden positiv alapot lá-
baik alól elveszteni találnak a bibliában, legesleg-
utoljáia a végső szükség oda vezérlendi őket, hogy 
a positivumot ott keressék és onnan vegyék, honnan 
soha el nem tűnt és hol mindig egyformán fenma-
radt. Hiszen épen ez az igazság ismérve, hogy „Ve-
ritas manet in aeternum." 

„Azáltal, — folytatja szerző, — hogy a kath. 
egyház átalános öntudatát egyetemes zsinaton ki^ 
mondja; azáltal, hogy többet ne mondjunk, leraka-
tik az alapkő a még elszakadtak számára az újra-
egyesülésre. Ha az egyetemes zsinat tartamának 
ideje alatt czélját teljesen elérve nem látandja is, 
mégis bizonyos, miszerint az átalános igazság igen 
sokáig nem késhetik, hogy az emberiségen nagy és 
méltó művét végrehajtsa. Sőt nagyon is valószínű, 
hogy a religio terén, — talán nem sokára, — pusz-
tító, utálatos szétdarabolás, csaknem átalános szét-
oszlása és elválása a még egyesülésben levőknek, is 
fog bekövetkezni. Azonban, a most pusztító szabad-
ság nemsokára újra fog építeni; a szabadság, mely 
az egyesültet ma szétválasztja, a szétválasztottat 
holnap ismét egyesíteni fogja és pedig tartósabban 
és erősebben, mint valaha. De ezt csak egy már lé-
tező j ó l s z e r v e z e t t i g a z s á g r e n d s z e r n e k 
alapján képes lesz tenni, mely az egyház által felál-
lítandó symbolumban fog nyerni kifejezést. Nem 
merjük meghatározni, mily romlásnak indulnánk 
mindenfelé, ha a kath. egyház eme tevékenységét 
nem gyakorolná. Az ő hivatása, valamint mindenkor, 
úgy főkép most áll abban : a v i l á g o t m e g m e n -
t e n i i g a z s á g a á l t a l . " 

St . eme szavaiban ismét előfordul két, figyel-
gelymünket kiválólag megérdemlő, pont; ' ő jól is-

merte fel korát és annak haladását, azért itt, mint 
feljebb, prófétai szellemmel előremondja a bekövetke-
zendőket.Csakhogy itt szem előtt kell tartani a német 
tartományokat, hol St. élt és írt, valamint az időt 
is, mikor írt. Az idő az elhirhedt 1848-ik év. St. a 
p o l i t i k a i t é r e n á t a l á n o s a n f e l m e r ü l ő 
s z a b a d s á g t ó i a v a l l á s i d o l g o k r a n é z v e 
j ó t n e m v á r ; ő attól tart, hogy a szabadság sza-
badossággá fajuland el, mely minden positivumnak 
egyátalában, de főkép a vallásban való positivitás-
na'k, ártalmas leend, ellene harczot indítani és le-
rombolásánmunkálkodni fog. Mennyire látta geniusa 
a dolgokat előre, ezt most 21 év lefolytával legjobban 
megítélhetjük mi; nemcsak a protestantismusban, 
hanem magában a katholicismusban is, sok kárté-
kony elem merült fel a vallásban ; amott ugyan a 
systema perfectibilitatis és a szabad vizsgálódás elve 
következtében, emitt pedig a kath. szellem félreisme-
rése és az egyház tekintélyének megvetése miatt. Ez 
az első pont, melyről St. szól. 

A második a tartandó zsinatra vonatkozik és 
ez figyelmünket különösen megérdemli. Szerinte a 
zsinat egyik teendője az leend, hogy a kornak meg-
felelő hitbeli symbolumot szerkeszszen és kihirdes-
sen, mely a tévelyek tömkelegében, mint az igazság 
pharosa, feltűnjék s így az egyház azon hires szava-
kat : „Veritas liberabit vos", hivatása szerint elmé-
letileg és egyúttal gyakorlatilag alkalmazza. St. 
fentebb azt mondá, hogy a tridenti zsinat óta a phi-
losophia és theologia terén számtalan tévely merült 
fel és azon meggyőződését fejezte ki, miszerint a 
tévely annyira kifejlett, hogy tovább már nem is 
fejlődhetik. De a tévely egyedüli antidotuma az 
igazság, melyet az egyház mindenkor ugyan köteles 
fennen hirdetni és megőrizni, de különösen most, eme 
válságos időben, mikor a tévely maga a keresztény-
ség ellen s így közvetve minden igazság ellen har-
czol. Az egyház eme kötelességét soha el nem mu-
laszt», a ker. igazságot felmerülő u j tévelyek ellené-
ben rendesen symbolumok által hirdeté; azért tehát 
most is symbolum által keilend nyilatkoznia. S ime, 
e tekintetben az egyház az utolsó időben az előleges 
lépéseket már megtette. 1864-ki deczember 8-án az 
egyház feje kihirdeté a syllabust, mely minden 
ujabbkoru tévely ellen vau irányozva és mely épen 
ennélfogva az egész keresztényellenes világban annyi 
ellenmondást szült. 

Ugyan mely igazi katholikus csudálkozhatnék 
a syllabus által előidézett roppant nagy ingerült-
ségen ? Hiszen a tévelyt egész mezítelenségében elő-



állítá és kérlelhetlen szigorral kárhozta tá ; ezt pedig 
a tévely követői soha sem szívelhették. 

Azt tar t juk továbbá — és aligha csalódunk, — 
hogy a jövő zsinat eme syllabust symbolikus iratai 
közé felveendi és a mostani tévelyek ellen symbolum-
ként felállítandja és kihirdetendi. Ez leend feltevé-
sünk szerint a St. által követelt symbolum, mely az 
igazságot a tévelytől világosan és szabatosan meg-
különböztetni fogja és egyúttal kideríteni, m i a z 
e g y h á z b a n a k a t h o l i k u m . I ly eljárása az 
egyháznak sok félénk katholikus előtt merésznek 
tetszhetik, tekintve a mai korszellemet; de ne le-
gyünk kicsinyhitűek, „ a l i o s v i d i e g o v e n t o s", 
mondhatja az egyház és neki a tévelylyel pactálni 
nem szabad, máskép infallibilitásáuak jellemét kocz 
káztatná; de nincs is oka pactálni, mert neki mon-
datott az Úrtól : „Confidite, ego vici mundum." 

A fentebbiekhez a kath. szellemű St. zárszó-
képen még a következőket csatolja : „Az újraegye-
sítés kétféle módon gondolható ; vagy egyszerre tel-
jesen véghezmegy vagy pedig középutat választ. Ez 
utóbbi esetben a kath. és az ekkoráig prot. egyház 
közt f o e d e r a t i v v i s z o n y állhat be. A kath. 
egyház eme viszonyt ugyanazon feltételek alatt 
megköti, melyeknél fogva a kath. egyházhoz tartozó 
g ö r ö g ö k k e l egyességre lépett, noha ezek némely 
pontokban a latinszertartásuaktól külömböznek; 
egyébiránt, eme külömbségek a lényeges és szüksé-
ges ellen azért sem bizonyíthatnak, minthogy az 
egyesülés csakis akképen volt lehetséges, hogy a 
szorosan vett lényegest és szükségest nem érintette. 
A külömbségek átalánosan ismeretesek. — Azokhoz, 
mik által az egyesült görög egyház még egész mos-
tanáig a rómaitól külömbözik, egyebeken kivül az 
i s t e n t i s z t e l e t i n y e l v is tartozik, mely amott a 
görög. Mi a kath. egyházat valóban keveset ismer-
nők, ha azt tartanók, miszerint a betűre sokat ad és 
nem inkább fektet mindent a szellemre." 

St. e helyen mint theologus azon egyházi elvet : 
„in fide unitas", szem előtt tar t ja és az egyház foly-
tatólagos gyakorlatára hivatkozik, melynél fogva 
az egyház ott engedményeket tesz, hol kath. jelleme 
és egysége azáltal nem szenved. Az egyház jó anya, 
kezdettől fogva vezérelte őt sz. Ágoston elve : „In 
omnibus Charitas." 

Minden e czikkben előfordulót a c o n c i l i u m 
e l ő t t időszerűnek és azért megszívlelésre méltónak 
talál tunk és ta lá lunk; meglehet,hogy olvasóink egy 
része az itt leirottakat egykor maga olvasta, — annál 
jobb ; úgy legalább velünk együtt arról meggyőződ-

hetik, miszerint St. ezen eszméi a kath. egyházban 
életre valók. Olvasóink szivesen veendik, ha velük 
közöljük, hogy aWürzburgban 1848-ban gyűlésező 
püspöki kar St. ezen iratát jó indulattal fogadta és 
figyelmére méltatta. Azóta két évtized St. eszméit 
megérlelte és ma már azon concilium áll közel hoz-
zánk, melynek megtartását St. oly nyomatékosan 
helyezte kilátásba. Ki ne szeretné, hogy eme con-
cilium következtében St. minden feltevései teljesü-
lésbe menjenek ? Kér jük e végre naponta Istent, te-
kintettel sz. Pál szavaira : „Qui incrementum dat, 
Deus est." 

Ezt annál kevésbbé szabad elmulasztanunk, 
minthogy az egyház fejének ez évi april 11 ikéről 
szóló apostoli körirata következtében minden kath. 
pap köteles minden sz. misében a Szentlélekről való 
collectaimát felvenni. 

Bezárjuk eme czikkünket Staudenmaiernek ér-
tekezése végén előforduló saját szavaival : „Valamint 
észrevételeinket a jelenkor egyházi feladatáról lelki-
ismeretesen megtet tük: úgy átadjuk a kíméletnek és 
bizalomnak. Isten tartsa, védje és növelje egyházát ! 
Adja meg általa a világnak a békét !" 

Schmidt József. 

A magyarországi kathol. egyház autonómiáját szervező 
gyűlés tagjainak választási módozata. 

(Jóváhagyatott az apostoli királyi felség által 1869-ik évi 
okt. 25-én 20340-ik sz. a.) 

1. §. A magyarországi kathol. egyház autonómiáját 
szervező gyűlés egyházi és világi tagokból áll, oly arányban, 
hogy az előbbiek egy harmadát, az utóbbiak kétharmadát 
teszik az összes tagoknak. 

2. §. Mind az egyházi, mind a világi tagok, kivéve a 
püspöki kart , mely a 4. §. a) pontja alatti módozat szerint 
jelenik meg, képviselet alapján ve.íznek részt a gyűlésben. 

3. §. Mind az egyházi, mind a világi képviselők közvet-
len választás út ján nyerik megbízatásukat. 

4. §. Az egyházi rend képviselve leend 
a) a négy érsek, húsz püspök és a pannonhalmi főapát 

által, mint a ki külön egyházmegyeterületnek püspöki jog-
hatóságú kormányzója; ha a püspök akadályozva volna, 
helyettese, — ha pedig a püspöki szék nincs betöltve, a káp-
talani helyettes foglal helyet a püspökök sorában; 

b) az összes káptalanoknak a négy érseki tartomány 
szerint saját keblükből választott egy-egy küldöttje által ; 

c) a tanügygyei tüzetesen foglalkozó öt szerzetes rend-
nek, jelesül a prémontrei,(két tartományuk egynek vétetvén) 
cziszterczita, sz.-benedek és kegyesrendieknek, valamint a 
minoritáknak saját rendtársaik kebeléből választott egy-egy 
képviselője által ; végre 

d) a világi papság részéről, beleértve a külön nem kép-
viselt szerzetek áldozárait is, egyházmegyénként választandó 
34 papi képviselő által 
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5. §. A káptalani képviselet titkos szavazat út ján 
aképen jön létre, hogy minden egyes káptalanban a tagok 
szavazaljegyei a káptalani gyűlésben összeszedetvén, arról, 
ki mennyi szavazatot nyert, jegyzőkönyv vétetik fel, a mely 
a káptalani főnök által a megyéspüspök út ján az illető tar-
tományi érsekhez küldetik be, ki egy öt tagból álló, az 
érseki káptalan tagjaiból ugyanazon káptalan által válasz-
tott bizottság közbejöttével a szavazatokat összeszámítja 
s annak, aki legtöbb szavazatot nyert, a megbizó levelet 
kiállítja. 

6. §. Az öt szerzetesrendnek képviselete úgy létesül, 
hogy az egyes szerzet, (ház, convent, kolostor) tagjainak 
szavazatjegyei a szavazók gyülekezetében szintén a titkos 
szavazás módozata szerint összeszedetvén, az eredményről 
jegyzőkönyv vétetik fel és ez a házfőnök által a rendfőnök-
höz beterjesztetik, ki a rendi kormánytanácsosok vagy kor-
mánysegédek hozzájárulásával összeszámítván a szavaza-
tokat, a legtöbb szavazatot nyertnek a megbizó levelet 
kiáll í t ja. 

7. §. A világi papság és a külön nem képviselt szerze-
tek áldozárai részéről választandó 34 képviselő az egyes 
püspöki megyék közt, tekintettel a megyebeli papság létszá-
ma és másodrendben az ottani kath. hivek számarányára, 
következőleg oszlik meg : 

papi képv. 
Az esztergomi érseki megyére esik . 3 
az eperjesi püspöki v „ . 1 
a veszprémi „ „ „ . 2 
a beszterczebányai Ä „ . 1 
a nyitrai » » » • 1 
a pécsi „ „ „ . 1 
a szombathelyi „ „ . 1 
a váczi „ „ „ . 1 
a munkácsi „ „ „ . 2 
a fehérvári » » » • 1 
a győri n „ „ . 2 
a kalocsai érseki „ „ . 2 
a n. váradi püspöki „ „ . 1 
a csanádi „ „ „ • 2 
az erdélyi » » » • -l 
az egri érseki » » • 2 
a rozsnyói püspöki » » • 1 
a szepesi „ „ „ . 1 
a szathmári » » » • 1 
Si kâSSâl 7) y) y) * 

a gyulafehérvári érseki „ „ . 2 
a lugosi püspöki „ „ . 1 
a n. váradi g. sz. „ „ . 1 
a szamosujvári „ „ . 2 

összesen : 34. 
8. §. Ezen papi képviselők választásában a káptalani 

tagok s a külön képviselt szerzetesrendek tagjai nem vesznek 
ugyan részt, de a választók szabadságában áll azokat is papi 
képviselőkül mogválasztani. 

9. §. A választás maga az esperesi kerületekhez tartozó 
papok részéről az e végett egybehívott kerületi gyűlésen, 
— az esperesi kerületekhez be nem osztott püspöki szék-
városok vagy más helyek pap?ága és a külön nem képviselt 

szerzetek áldozárai részéről pedig az illető főesperes által e 
czélból összehívott külön papi gyülekezeten titkos szavazás 
út ján akkép történik, hogy beadatván a szavazatjegyek, 
melyek annyi nevet foglalnak magukban, ahány papi kép-
viselő ama megyére esik, azok összeszámíttatnak s arról, ki 
mennyi szavazatot nyert, jegyzőkönyv vétetik fel, mely a 
megyei püspökhöz küldetik be. 

Azon áldozárok részéről, k ik egyházmegyéjük keblén 
kivül tartózkodnak, a választás olykép eszközöltetik: hogy 
annak nevét, kire szavazat jukat ad ják , lepecsételt boriték 
alatt, melyre feljegyeztetik, hogy a levél az autonomiai vá-
lasztásra vonatkozik, saját megyés püspökükhöz küldik be, 
az átvett levél ped g annak idején, felbontatlanul, a szava-
zatokat összeazámitó bizottság elébe terjesztetik. 

10. §. A megyei püspök egy öttagú, a papi képviselők 
választása alkalmával a megyei papság által külön levélben, 
melyet a püspök bont fel, választott bizottság közbejöttével 
a szavazatokat összeszámítja s azoknak, kik a szavazás 
folytán az egész megyében viszonylagosan legtöbb szavaza-
tot nyernek, mint megválasztott papi képviselőknek a meg-
bizó leveleket kiállítja. 

11. §. A világiak a szervező gyűlésen képviseltetnek: 
a) a világi ka th . kegyurak részéről választandó 4 kép-

viselő által ; 
b) az egyházmegyék szerint külön választókerületek-

ben a kath. hivek lélekszámához mért arányban szabadon 
választott világi képviselők által. 

12. §. A kath. kegyurak az illető megyés püspök fel-
szólítása folytán az összes kegyurak sorából négy nevet 
magokban foglaló zárt szavazatjegyeiket közvetlenül az 
ország herczegprimásához intézik', ki is a legtöbb szavazatot 
nyerteknek kiállítja a megbizó levelet. 

13. §. A világi képviselők választására minden püspöki 
egyházmegyében külön választókerületek alakittatnak, oly 
formán, hogy tekintettel az I. pontban megállapított arányra, 
egy-egy kerületre mintegy 60,000 lélek essék, ez összegnek 
felét meghaladó hivek száma pedig külön választó kerület 
alakítására alapul szolgáljon. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 11. ( F e l e k e z e t n é l k ü l i i s k o l á k . ) 

(Folytatás.) A miniszter úr említett képviselőházi beszédében 
csudálkozását jelenti ki a felett, hogy találkozhatnak, k ik a 
közösiskolai törvény ellen panaszkodnak, holott a vallás 
első helyen mint kötelező tantárgy adatik elő az iskolában. 

Pedig ezen nincs mit csudálkoznia annak, ki tudja, 
hogy a z i s k o l a n e m c s a k o k t a t ó , h a n e m e g y -
s z e r s m i n d n e v e l ő i n t é z e t i s . 

Meghagyja igenis a törvény a vallást az iskolában, de 
n e m m i n t n e v e l é s i , h a n e m p u s z t á n m i n t o k -
t a t á s i t á r g y a t . És ez nagy külömbség. A közösiskolai 
törvény értelmében a vallás és az ezen alapuló erkölcstan 
első helyen említtetik ugyan ; de a ki beletekint a tanterve-
zetbe, láthatja, hogy a vallás, noha első helyen említtetik, 
még sem tartozik azon tantárgyak közé, melyekre a fősúly 
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fektettetik. Tessék csak az egyes tan tárgyakra meghatáro-
zott órák számát tekinteni s meggyőződhetünk róla, hogy 
a v a l l á s m i n t c s a k n a g y o n i s m á s o d r e n d ű 
t a n t á r g y s z e r e p e l o t t . Ez pedig nagy hiba. Mert 
a m i a z e m b e r t e m b e r r é n e v e l i , az sem az irás, 
sem az olvasás, sem egyéb tantárgy, hanem p u s z t á n a 
v a l l á s . Kiművelhetitek, amennyire tetszik, a gyermeknek 
eszét, faraghattok belőle tudóst; de ha elhanyagoljátok szi-
vének, kedélyének müvelését, nem lesz nagy köszönet 
ezen műveltségben. E r k ö l c s ö s s é a z e m b e r t s e m a z 
á b é c é s k ö n y v , s e m a s z á m t a n , sem testgyakorlat 
nem teszi, h a n e m a v a l l á s ; ha tehát a vallást az isko-
lában a többi tantárgyak kedveért megszorítjátok, az embe-
rek erkölcsösségének ártotok. Ezen eljárás pedig bizonyosan 
megboszulja magát. 

Meghagyja igenis a törvény az iskolában a vallást ; de 
m e g h a g y j a a n n a k b e t ű j é t , h o g y i g y fejezzük 
ki magunkat és s z á m ű z i a n n a k s z e l l e m é t . Ez az, 
a mi ellen mi, velünk együtt a protestánsok és zsidók pa-
naszkodnak. 

A v a l l á s t t o v á b b á n e m c s a k t a n í t a n i k e l l , 
h a n e m g y a k o r o l n i i s . Dőrének fogná tartani min-
denki azon tanítót, ki az írás, olvasás és számolás mestersé-
gét elméletileg előadná az iskolában, de a gyakorlat tekin-
tetében arra utalná a tanítványokat, hogy gyakorolják 
magukat otthon. Pedig ezt teszik most a vallással, szerin-
tünk az iskola legfőbb tárgyával. Nem elég, uraim, a gyer-
meket számolni tanítani, hanem lassankint bele kell vezetni 
a gyakorlatba magában az iskolában, megmutatni, miként 
alkalmazza a nyert elméletet a táblán, figyelmeztetni a hi-
bákra, ismételtetni vele a gyakorlatokat, hogy ügyességet 
nyerjen a tárgy kezelésében. S épen ez az, amiben a val-
lást megszorítottátok. Ád a törvény l l / i — 2 órát hetenkint 
arra, hogy a gyermek megtanulja, ha ez idő alatt képes 
megtanulni a vallást, de n e m á d i d ő t s a l k a l m a t 
a z i s k o l á b a n a r r a , h o g y a g y e r m e k v a l l á s á t 
g y a k o r o l h a s s a ; sőt a vallásnak gyakorolhatását 
e g y e n e s e n m e g t i l t j a vagy oly időre és körülmé-
nyekre utalja, melyek a gyakorolhatást k e l l e m e t l e n -
n é v a g y t e r h e s s é t e s z i k . 

A gyermek, uraim, nem filozofus, ki a közösiskolai 
rendszerek mibenlétéről magának számot tud adni ; a gyer-
mek csak azt tudja, hogy a vallástanitó az imádkozást pa-
rancsolja, a másik tanitó megtilt ja; az egyik tanitó a képek 
tiszteletben tartását ajánl ja és sürgeti, a másik azokat, mint 
haszontalan lomot, a padlásra dobatja ; az egyik tanitó azt 
parancsolja, hogy őtet Dicsértessék Jézussal üdvözöljék, a 
másik Szerencsés jó napot kívánókkal; a gyermek csak azt 
látja, hogy midőn vallástanitója benyit az iskolába, másik 
tanítója onnan kikotródik, mintha valami megcsípné őtet; a 
gyermek csak azt látja, hogy őtet rendkivüli időben vallás-
tanitója a templomba viszi, másik tanítója pedig azalatt 
szivarozva sétálni megy. A gyermek mindezt látja, látja 
egy s ugyanazon dolognak megparancsoltatását és tilalmát, 
megzavarodik s hitetlen vagy közönyös lesz. Ha azt gon-
dolja valaki, hogy a jövő nemzedéket igy kell vallásossá 
nevelni, akkor mi nem csudálkozunk a miniszter úr csu-
dálkozása felett. 

Előttünk fekszik a budapesti tankerületi felügyelő 
úrnak körlevele, mely a vallásos érzelem felkeltése tekinte-
téből igen nevezetes. Közöljük szórul szóra. 
« K ö r r e n d e l e t a budapesti tankerület összes községi 

tanitóihoz. — Miután Pesten és Budán a városi iskolák 
eddigi felekezeti jellegüket letéve, községiekké alakultak át, 
a már közlött tanrenddel egybebangzólag a következő útmu-
tatást látom indokoltnak : 

1. Reggel, a t a n ó r a k e z d e t é n , az eddig szokásban 
volt imák elhagyásával a tanulók mindnyájan fenállva, 
összetett kezekkel, a csak példának okáért mellékelt fohászt 
fogják a tanitó elő mondása után, szükség esetében németre 
lefordítva vagy megrövidítve, fenszóval elmondani. A fohász 
ez : Mindenható nagy Isten, ki mindnyájunknak szerető 
édesatyja vagy ! Hálát adunk tenéked, hogy minket ez éjjel 
megtartottál ; világosítsd fel elménket, önts belénk szorgal-
mat, kitartást és engedelmességet; éleszd fel bennünk a 
szeretet tüzét, hogy egymást testvéri szeretettel ölelvo, min-
den szép és jó dologban előbbre haladjunk s a te véghetetlen 
jóságodra mindig méltóbbak lenni igyekezzünk. 

2. A t a n ó r a b e f e j e z t é v e l , ú g y s z i n t é n d é l -
u t á n , i m á t m o n d a n i f ö l ö s l e g e s . A z a j t a t o s s á g 
ő s z i n t é b b é s b u z g ó b b s z o k o t t l e n n i , h a r i t -
k á b b a n f e j e z t e t i k k i s z a v a k b a n é s k ü l s ő 
f o r m a s á g o k b a n . 

3. A Miatyánk, Üdvözlet s egyéb imaformák csak az 
illető hitelemző — catecheta — jelenlétében s ő általa s csak 
a hittani oktatásra szentelt, — nem közös, — órákban és 
semmikép sem a rendes tanitók által fognak taníttatni vagy 
ismételtetni. — Kivételt e szabály alól különös körülmények 
tekintetbevételével a szülők kivánatára csak az iskolaszék 
engedhet. 

4. Misékre és egyéb nyilvános ajtatosságokra a tanu-
lók csak a tanórákon kivül tömegesen, p. o. temetésekre, 
processiókra stb., mindig csak az illető iskolaszék különös 
engedelmével és nálam történt bejelentés után mehetnek el. 

5. Ami a hitfelekezeti jelvényeket, úgymint kereszte-
ket, szentképeket stb. illeti, miután a külömböző hitvallások 
egyenjogúsága az iskolában két módon fejezhető ki, t. i. 
vagy mindegyiknek teljes mellőzése vagy mindegyiknek 
egyforma tiszteletben tar tása által, hiba volna bármelyik 
résznek, főleg a többségben levőknek, érzelmeit valamely 
botrányos tüntetéssel, p. o. ama jelvények erőszakos eltávo-
lításával vagy kigúnyolásával megsérteni. Czélszerübb lesz 
e g y m á s m e l l e t t h e l y t a d n i m i n d e n v a l l á s f e -
l e k e z e t a z o n j e l v é n y e i n e k , melyeket a vallásos ér-
zés ápolására, mint alkalmas segédeszközt használni szokott. 

Átalában t i s z t e l j é k ö n ö k a á p o l j á k a n e m e -
s e b b é r t e l e m b e n v e t t v a l l á s o s é r z e l m e t , a 
testvériséget és minden felekezetesség fölé emelkedő igazi 
felebaráti szeretetet. Pest. 1869 okt. 24. Zichy Antal. 

Fentar t juk magunknak legközelebb elmondhatni ezen 
körirat feletti nézeteinket. (Folyt, köv.) 

P E S T . ( E g y e t e m e s z s i n a t i m o z z a n a t o k . ) 
A megérkezendő atyák lakásra nézve való elhelyezése szint-
oly szerencsésen vétetett foganatba. Az ad hoc kinevezett 
bizottmány ujolagos felhívást intézett mindazon magánosok-
hoz, kik oly állapotban vannak, hogy egyes atyákat lakásra 
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befogadhatnak. Ha azon elv fentartat ik, hogy a szerzetes-
rendi! püspökök az illető rendházakban szálásoltassanak el, 
ha meggondoljuk továbbá, hánynak számára áll már készen 
a lakás a különféle papnöveldékben és egyéb egyházi inté-
zetekben, minők Rómában nagy számmal vannak és hogy 
épannyian saját költségükön már béreltek lakást egyes ma-
gánházaknál , bá t ran feltehetjük, hogy lakás dolgában a leg-
kisebb kellemetlenség sem lesz tapasztalható. 

A folyó héten De Angelis, Bonneehose, Vaceinelli és 
Pecci bibornokok vá ra tnak . Ezenkivül még vagy 200 püs-
pök van útban Rómába, csupán a távoli Mexicóból tizen-
kettő. 

A zsinati a tyákon kivül számos fiatal ember érkezik 
a világ minden részéből azon szándékkal, hogy a pápai 
seregbe lépve, k a r d j u k a t szenteljék a szentatya védelmére. 
De nemcsak harczfiak jőnek ; Minerva fiai is sereglenek 
immár össze Rómában, hogy az isteni bölcseség legtisztább 
forrásából merítsenek sajá t szomjuk enyhí tésére , de meg 
azér t is, hogy majdan hazatérve, honfiaik közt terjeszszék a 
jobb mmeggyőződésnek ragyogó világát. 

Azon előkelőbb vendégek közt, k ik az utolsó időben 
Rómában magfordultak, észrevették Fer ra r i s t , volt olasz 
minisztert is. Nevezetes, hogy mihelyt megérkezett, mind-
j á r t sz. Péter templomába kocsizott. Reméljük, hogy ottan 
sz. misét hallgatott, minthogy épen vasárnap vala s hogy 
egy szempillantást vetett azon szép négy emlékkőre is, me-
lyek a szeplőtelen fogantatás kihirdetésének alkalmából ál-
l í t t a t tak fel ottan s melyek felett a piemonti államférfiak már 
annyi t élczeltek. Tény az, hogy ezen emlékkövek épen fen-
állanak, hogy a dogma a katholikus világ által átalános 
benső hálával fogadtatott és hogy amaz élczelő államférfiak 
egymásután buknak , hogy — — aztán Rómába jöjjenek, a 
négy emlékkő előtt ka lapja ika t megemelendők. Ezen alka-
lommal talán ama szép feliratot is olvasta signor Ferrar is , 
a volt miniszter, mely a zsinati gyülésterem a j t a j a felett áll : 
Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi 
s ha tud latinul, akkor ezen szavak talán bizonyos üdvös 
eszméket keltettek elméjében. 

A hazánkban is ismeretes^Ramiére a tya jelenleg a pá-
risi Universben hosszabb czikksorozatot közöl Marét műve 
ellen s ezt azon ellenmondásokkal czáfolja, melyek Marét 
könyvében találhatók. A versaillesi püspök egy körlevélben 
búcsút vévén híveitől, a pápa csalhatat lanságára nézve azt 
mondja, hogy annak kihirdettetése minden igaz katholikus-
n a k legfőbb óhaját képezi, minthogy ez által sok kételynek 
és sok szakadásnak eleje vétetnék. 

Mgr. Llorente, sz. józsefi püspök Costarica köztársa-
ságban, már Rómába érkezett ; mgr . Maupoint, Reunion 
szigetnek püspöke, már Marseillesban van ; hasonlólag mgr 
Maigret, a Sandvick szigeteknek püspöke, ki már 1834 óta 
ott tar tózkodik. Elbeszélé, hogy midőn 1834-ben hitküldér-
nek ment, egy egész esztendeig utazott , míg rendeltetésének 
helyére érkezett s ugyanazon utat most, a vasutak korában, 
al ig egy hónap alatt végezte. E g y é b messzünnen jövő főpa-
pok közül említjük mgr Toralt , guyaquini, mgr. Manuel, 
panamai és mgr Lavangeira , r iograndei püspököt, ki, mint 
egy magánosnak a jándékát , 3000 f rankot hozott magával 
péterfillérül. 

NAGY-VÁRAD, 1869. november. A remények, me-
lyeket Lipovniczky Is tván ő mlsgának nagyváradi 1. sz. 
püspökké kineveztetése a lelkekben kel tet t , nagy mérvben 
teljesültek. 

Minden magasztaló szóáramlat nélkül tények beszél-
jenek : Szeptember 5-án elkezdvén apostoli működését Püs-
pökiben, Mező-Peterd, Berettyó-Sz.-Márton, Fúr t a , Kőrös-
Ladány, Gyoma, Endrőd, Szarvas, Sz.-András, Bánfalva, 
Orosháza, Kigyós, Csaba, Békés-Gyula, Sarkad , Bikács, 
Görbed, Tenke és Bélfenyér városokban és helységekben 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, magyar , német és tót 
nyelven is hirdetvén Isten igéjét. Szemügyre véve ez alka-
lommal minden egyházban a templomi és szertartási eszkö-
zöket, ruháka t , az anya- és számadáskönyveket, leginkább 
a rendre, t isztaságra és csinra tekintvén és azt [ajánlván 
mindenütt . Szept. 30. érkezett ö mltsga vissza székvárosába. 

A nagyvárad i papnöveldében a theologiai tanfolyam 
mellett Szaniszló Ferencz ő nmlsga intézkedése és kegyes 
10,000 ftos alapítványozása folytán létezett egy kétosztályu 
„Studium philosophicum", melyben a papnöveldei elöljárók 
sorából hárman taní tot ták a hat gymnáziumi osztályt vég-
zett növendékeket. Hogy ezen Studium philosophicumot a 
jelenleg dívó tanrendszer szinvonalára emelje ő méltósága, 
meghagyván az eddigi három tanárnak, ámbár előadási 
óráik kevesebbek lettek, az alapítvány után j á ró eddigi fi-
zetésüket, még három tanár t hívott meg és ezek egyikének 
évi diját szintén annyiban alapítá meg, amennyi az alapít-
ványból a három régi t anár t illeti, t. i. 162 fr tban, a másik 
ket tőét hetenkint ké t -két órai előadásért pedig egyenkint 
150 f tban. Mindent saját erszényéből. A tanárok pedig 
ezek: A vallástanból (latin nyelven) Z e l e y János, pap-
növeldei a l igazgató; a latin s görög nyelvből K u c s o f s z k y 
Lajos, a dogmatica tanára ; a történelemből és a magyar 
irodalomból S t a n c z e 1 Ferencz, tanulmányi felügyelő ; a 
philosophiából,(részint magyar , részint latin nyelven), F r i n t 
Mihály, spirituális ; a mennyiségtanból M a k r ó c z y Gábor ; 
3 természettanból B a r l a n g h y Adorján, premontre-rendi 
tanárok. Messze levén a papnöveldei épület a premontreiek 
lakától, ezen utóbbi tanárok elhozataláról és visszaviteléről 
ő mlsga rendeletéből gondoskodva van. 

A theologiai^ tanfolyamon elrendelte az annyit óha j to t t 
és sürgetett „Patrologia" és „Li turgica Sacra" tüzetes taní-
tását , évenként felváltva, annak hallgatására kötelezvén a 
I I I és I V éves hi t tanhal lgatókat . E két tudomány előadását 
R o d e r Alajos kanonok vállalá magára . 

Hogy a sz.-József-finöveldébena nevelés, tanítás, annál 
jobban felvirágozzék, ezen intézetnek, felmentvén kormány-
zásától a papnöveldei igazgatót és aligazgatót, k ik amúgy is 
igen elfoglalvák a gondviselésükre bizott intézet igazgatá-
sával, külön önálló kormányzót és alkormányzót rendelt , 
amazt R o d e r Alajos kanonokban, emezt P o d h r a c z k y 
Rezső eddigi képezdei t anárban ; ennek fizetését sa já t jából 
700 f r tban állapítván meg. 

Hogy a philosophicum studiumot végzett öt papnö-
vendéket az érettségi vizsgálat letevésére buzdítsa, ő mltga 
stipendiumot igért nekik. Mind az öt letéve az érettségi 
vizsgálatot ö méltóságától ju ta imái 100 fr tot kapot t , t ehá t 
összesen 500 f r to t . 
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A Pazmaneumban nem levén nagyváradi papnöven-
dékre alapítvány,saját költségén, 400 fton, neveltet ott egyet; 
az esztergomi seminariumban pedig 2 VII . osztályú tanulót, 
fizetvén érettük 690 frtot. 

A nagyváradi szent-József-intézetben négy szegény-
sorsú és jóreményü növendékért fizet 800 frtot, az Orsolya-
szüzek nevelőintézetében bárom növendékért 340 f to t ; több 
jó tanulónak évi stipendiumul assignált részint 200, részint 
60—60 frtot. 

Olasziban a kath. iskola főtanitójának a város által 
megszüntetett évi diját 320 frt., jóllehet püspöki dotátióból 
húzza egész fizetését, sajátjából pótolja ; a segédtanítónak 
pedig évi dijul 400 ftot és 2 öl fát rendelt. 

Püspöki székébe beiktatásának alkalmából N.-Várad 
főpolgármesterének kézbesített 1200 frtot a városi jótékony 
intézetekre; a plébániai hivataloknak podig 200 frtot a 
a szegények közt kiosztás végett. Ugyanakkor adott az 
Orsolyaszüzeknek 100, az irgalmasnénék két házának 50— 
50, a papnövendékeknek 50 frt , kiknek Kómába eltávozá-
sának alkalmából újonnan egyenkint 3 ft = 51 ftot adomá-
nyozott, önmaga közbesítvén azokat a növeldében az első 
ductornak. 

A székesegyházi zenészek és énekesek évi fizetését 440 
fttal sajátjából felemelte. 

Rendesen járó havi segélyzésre már eddig 200 ftnál jóval 
többet utalványozott. 

Nem érintvén azon 1000 frtnál is többre menő segély-
zést, melylyel már eddig is a hozzá folyamodó szűkölködő-
ket megvigasztalta, csak azon 500 forintot említjük itt 
meg, melyeket e napokban a szent-miklósi tüzkárosultak-
nak adott. 

Ki ne áldja az ily holt kezeket ? ! 

IRODALOM. 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 

288 pag. 1 Thlr ." 

(Folytatás.) 
Nem nagy jelentőség nélküli az, mi a 122. lapon fel-

hozatik, hogy sz. Pál a kereszténység egyetemességi jelle-
mét a zsinatban kitűnő buzgalommal védte és a pharizeusi 
elöitéleteket, mintha a pogányok a zsidó törvény elfogadása 
nélkül a kereszténység áldásaiból k izárandók lennének, ha-
tározottan ostromolta; mi oknál fogva kiválólag a „pogányok 
apostolának" neveztetik. — Majd előterjeszti a zsinat tila-
lom alakjában azt, mit Alpheus J a k a b apostol, ki, mint a 
jeruzsálemi egyház püspöke, itt. tartózkodott, — a két párt 
közötti egyetértés helyreállítása végett javaslatba hozott. 
Mi három alkatrészből áll : a ) a bálványoknak szánt áldo-
zatoktól való tartózkodás nem czéloz máshová, koránsem 
levén erkölcsi törvény, — mint a két résznél az egymás-
közötti kiengesztelődés előidézésére ; b) a fojtottnak és vér-
nek nem éldelése csak fegyelmi rendelet ; c) a harmadik, 
— mint a 124. lapon elő lőn tárva, — a t . szerző szerint a 
•̂nOQveícc" — a tiltott házassági összeköttetésekre vonatko-

zik, jelesen ama rokonsági kapcsokra, melyeknek fenlétében 
a mózesi törvény alapján a házasság tiltva lőn. Legyen 
szabad azon pontot, mely ez értekezés befejezését képezi, 
kiírnunk : „Überblicken wir nun noch einmal die in dem 
Apostel-Decrete enthaltenen Verbote, so ergibt sich, als 
Hauptabsicht derselben die Herbeiführung einer schärferen 
Trennung der Heidenchristen von den Heiden und in dem-
selben Masse einer Annäherung an die Judenchristen, nach-
dem allgemein die Befreiung von dem Gesetze Moses pro-
clamirt worden war. Dabei liess man für die Judenchristen 
noch immer Schonung walten. Man änderte vorerst nichts 
an der bisherigen Praxis und verbat den Judenchristen 
nicht, wie bisher, nach der Sitte ihrer Vorfahren zu leben. 
In Betreff ihrer war auf dem Concil kein Antrag gestellt 
worden und so blieb die Regelung dieses Verhältnisses dem 
Bedürfnisse einer späteren Zeit anhe m gegeben. Dasselbe 
stellte sich übrigens bald ein. Es verursachte namentlich 
dem Apostel Paulus viel Kämpfe und Beschwerden, bis 
endlich auch die schärfere Abtrennung der Judenchristen 
von den Juden sich vollzog. Wie frühe dies geschah, dafür 
legt unseres Erachtens die Bildung der frühesten judaisi-
renden Secten ein mittelbares Zeigniss ab." (v. ö. 125 — 
126. 11.) 

A 127—155. lapokon és pedig 1—8 szakaszon át a 
n e g y e d i k é r t e k e z é s áll előttünk, melyben a t. szerző 
adatokat szolgáltat az evangéliumok keletkezésének törté-
netéhez. — Az értekezés az újszövetségi szent könyveknek, 
melyek épen úgy, mint az ószövetségéi, tartalmuk szerint 
történelmi, didacticai vagy tan- és prophetai könyvekre 
oszthatók fel, — átalános felemlítésével kezdődik a 127— 
128. lapokon. Az újszövetség történelmi könyvei, jegyzi 
meg a t. szerző, a négy evangelium s az apostolok cseleke-
detei ; az újszövetség tankönyvei sz. Pál apostol tizennégy 
levele s a hét katholikus levél ; az újszövetség prófétai 
könyve végre sz. János „titkos jelenései". — Ha már, amit 
erre mond dr. Friedlieb, röviden egybefoglaljuk, a követ-
kezőkre jövünk. — Könnyebb áttekintés végett szerző az 
evangéliumokat három részre osztja úgy, hogy az első sz. 
Máté és Márk evangéliumát tartalmazza. Az e l s ő e v a n -
g e l i u m irója (v. ö, 130. 1.), mint Jézus Krisztus életének 
és működésének közvetlen tanúja, Jézus Krisztus életét oly 
czélból adta ki, hogy kimutassa, miszerint Jézus Krisztus 
csakugyan a megígért Messiás. Anélkül tehát, hogy az 
evangeliumi események és beszédek közlésénél magát vala-
mely szigorúan időszerinti rendhez kötné, ezen eseményeket 
és beszédeket akként állította össze, amint czéljának legin-
kább megfeleltek. Minthogy iratát legközelebb a héber vagy 
aramai nyelven beszélő zsidókeresztények számára ren-
delte, kiknek nyelvén szerkesztette is, azért előadásában 
épen azon érvekre helyezett legnagyobb súlyt, melyeknek a 
zsidókra nézve legmeggyőzőbbeknek kellett lenniök. Neve-
zetesen az ószövetségnek Jézus Krisztus személyében be-
teljesedett jövendöléseire, melyek egyik evangéliumban sem 
idéztetnek o!y gyakran, mint ebben. (v. ö. 133. 1.) — A 
m á s i k vagy M á r k e v a n g e l i u m a, úgy tűnik fel, mint 
sz. Péter előadásainak eredménye (sz. Péter-féle -/j'iQvy^ce), 
melyet Márk pontosabban, időszerinti rendben, némely rész-
lettel gazdagítottabban ad elő, mint Máté (v. ö. 135. lapot). 



Ezen evangeliom legközelebb a pogányságból megtért ke-
resztények számára volt rendelve, valamint Mátéé a zsidó 
keresztények részére. — A 137. lapon mondatik, hogy a 
másik osztályba való sz. Lukács evangelioma azaz hü és 
hiteles történeti egybeállítás, mint erről a szent iró mindjár t 
előszavában értesít bennünket. — Minthogy ugyanis több 
helytelen tudósítás merült fel, hűséggel és hitelesen akar ta 
legközelebb ugyan barát já t , bizonyos Theophilt, ki valószi-
nüleg valamely előkelő római vala, tudósítani a szent tények 
felől. Az előadottakat jobban kidolgozva és nagyobb körül-
ményességgel tárgyalja, mint a két előbbi evangelista vagy 
még szigorúbb időrend szerint, (v. 138—139.11.) — A h a r -
m a d i k osztályt alkotja (v. ö. 140. 1.) sz. J á n o s evange-
lioma, ugyancsak az ő előadása (x>ÍQvy[Á a) szerint. — Ezen 
evangeliomra nézve azon indokok és czélok tekintetében^ 
melyektől sz. János indíttatva műve megírásához fogott, 
észreveszi dr. Friedlieb, hogy az a belső okokból is követ-
keztetve, különösen tervszerüleg készült és egyében kivül 
az akkor terjedő eretnekség ellen intézett védirat. Magasz-
tossága miatt, mivel Krisztus urunkban inkább az istenit 
emeli ki, már a legrégibb egyházi irók határozottan „szel-
lemidnek („evangelium pneumaticum" v. ö. 140. 1.), vala-
mint magát sz. Jánost „theologusnak", nevezték. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Megjelent s beküldetett a legfelségesebb Oltáriszent-

ség folytonos imádására és a szegény templomok felszerelé-
sére Pesten alakult anyatársulatról szóló tizedik évi tudo-
sitvány 1868-iki november 6-tól — 1869-ik november 6-ig. 
Az egészévi bevétel 5002 frt 38 k r ; a kiadás4377 f r t 8 kr. 
Segélyeztetett az egylet által egész Magyarországban 138 
templom. — Alig van társulat, mely hazánkban üdvösebben 
működnék, mint az Oltáregylet. Ha a sok szegény templomot 
s azokban az elrongyolt egyházi készleteket tekintjük, le-
hetlen nem kérni a lelki pásztorokat : karolják fel e társu-
latot, hozzák be hiveik közé. Ne r iadjanak vissza a kezdet 
csekély eredményei láttára, Deus incrementum dabit. E 
czélra nem ártana, ha a lelkészek az évi tudositványokat 
hiveiknek megmutatnák, felolvasnák. Szivesen küldünk ily 
tudositványt mindazoknak, k ik azt birni óhajt ják s óhajtá-
sukat tudtunkra adják. 

— Megjelent s beküldetett : TJti vázlatok Olaszország-
ból, irta Zádory János. Eger. Ara 1 f r t 50 kr . A munka 
gyönyörű kiál l í tásban, képekkel illustrálva, jelent meg. 
Kedves és tanúságos olvasmány főleg azoknak, k ik nem le-
hetnek szerencsések magok utazhatni. Ó h a j t j u k , hogy 
szorgalmas irónk e müve minél nagyobb elterjedésnek 
örvendjen. 

— Megjelent s beküldetett : Útmutatás, miként lehet 
a protestánsokat a kath. egyházba visszavezetni s a katho-
likusokat hitükben megtartani. De la Forest után magya-
rí totta a veszprémi növendékpapság pázmányköre. Ara 1 
fr t . Megrendelhető a veszprémi papnöveldében. A beszélge-
tések igen érdekesek s méltán a jánl juk e könyvecskét. — 
Mi nagy barátjai vagyunk ezen fiatalok közt alakult 
irodalmi köröknek, mert belátjuk azoknak nagy hasznát. 

Szabadjon azonban ez alkalommal szerény észrevételünket 
megmondani. Mi inkább szeretnők, ha ezen irodalmi körök 
kiadványaikban a szépirodalom terén működnének s anyai 
nyelvünkre áttennék a külföld jelesebb elboszéléseit, regé-
nyeit, aminők, például, Hahn-Hahn, Bollanden stb. iratai. 
Ezek átal némileg ellensúlyozói lehetne azon satnya irodalmi 
termékeket, melyek a szépirodalmi téren a vallásosság ká-
rá ra széltében terjesztetnek. A lelki pásztorok pedig hi-
veiknek kezébe adhatnának oly könyveket, melyekből mu-
latva lehetne jobb érzelmeket tanulni. Tudományos köny-
veket, főleg melyek a vallásról szólanak, r i tkán olvas valaki, 
még ri tkábban vesz. Az ily szépirodalmi termékek jobban 
is kelnének, a köröknek költségeit jobban fedeznék s ez által 
a fiatal erők munkásságra jobban is ösztönöztetnének. Ha 
minden magyarhoni irodalomkör jelesnél jelesebb elbeszé-
léseket adna ki, rövid idő alatt szép katholikus beszélytárral 
rendelkeznénk s kis jóakarat mellett leszoríthatnék a pusz-
tán érzékiséget csiklandozó regényeket hiveink asztalairól. 

— November 15-én a pesti államgymnázium teremében 
Szilágyi Virgil országgyűlési képviselő összehívására Pes t 
minden városrészéből vagy száz katholikus férfi gyűlt össze 
a katholikus iskolák felett tanácskozandó. E tanácskozmány 
nélkülözte azon élénkséget, érdekeltséget, lelkesedést, melyre 
ily ügyben szükségünk van. Hajlandók vagyunk azonban 
ezt a dolog szokatlanságának tulajdonítani. Minden ilynemű 
tanácskozásokra szükséges a szerepeket előre kiosztani, a 
tanácskozmány czélját precisirozni. Hiszszük, ebbe is bele 
fogunk lassanként tanulni. A tartott két beszéd átalánosság-
ban volt tartva és elmondva. Aka r juk azonban hinni, hogy 
a minden városrészben alakított bizottmány tisztára felvilá-
gosíttatott arról, mi a teendője a pesti katholikusoknak a 
városi közösiskolákkal szemben. Mert csakugyan több, mint 
lanyhaság, hogy Pest protestáns, zsidó lakóinak saját fele-
kezeti iskoláival szemben a százezeret meghaladó katholi-
kusoknak egy kath. iskolájuk sincs, ha kiveszszük az an-
golkisasszonyok s szürkenénikék leánytanodáit. Pestnek 
elemi iskolái katholikus iskolák voltak, azok jellegének 
megváltoztatásáról vagy fentartásáról tehát pusztán a ka-
tholikusok rendelkezhetnek. A városi képviselőtestület com-
petentiáján túllépett, midőn a katholikus iskolákat dekatho-
lizálta. Az tehát most a teendő, hogy vagy egy imposans 
kath. nagygyűlés küldöttségileg forduljon a városi képvi-
selőtestülethez, hogy előbbi sérelmes, inkompetens, határo-
zatát megsemmisítse s a volt katholikus iskolákat a katho-
likusoknak visszaadja — vagy aláírásokat kell gyűjteni s 
ezekre támaszkodva a képviselőtestületnél ugyanazon lépést 
megtenni. Ha a képviselőtestület tagadólag válaszolna, mit, 
tekintve a már sokban tisztult nézeteket, nem hiszünk, ak-
kor ugyanazon küldöttség vagy aláírásokra fektetett folya-
modvány a vallási s közoktatási minisztériumhoz menesz-
tendő, hogy jogorvoslást eszközöljön. S hogy ezt meg fogja 
adni, cseppet sem kételkedünk, mert vannak előzetes ese-
tek, itt van a miniszternek Hevesmegyéhez intézett i rata 
s a képviselőházban mondott beszéde. Most tehát fáradhat-
lan munkásságra van szükség. Midőn a pesti katholikusok 
igy fognak eljárni, senki jogát sem sértik, csak védik s vin-
dikálják a magukét. Tolle moras, semper nocuit difforre 
paratis. Lucán. 

Szerkesztői üzenet. 

A Sola Salvifica feletti polémiát lapunkbanbefejezettnek tekintjük-

• Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az elöfize-

-tési dij félévre, postán-
* küldéssel ö frt. 25 kr., 
v'helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 24-én. 4 2 , II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Róma a mi révpartunk. — A magyar-
országi kath. egyház autonómiáját szervező gyűlés tag-
jainak választási módozata. — Utasítás az autonomiai kép-
viselők megválasztása végett. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Rónia a mi révpartunk. 
r 

Szomorú időben élünk, légkörünk ködös, ko-
runk beteges, nagy a lelki aszály, szárazak a keblek. 
A titkos jövő rejtett méhe vészt szülhet s csintalan 
gonosz gyermeke, a vihar, akadálytalanul rombolva 
dúlhat fel törvényt, oltárt és minden szentet. 

Se baj, Róma résen áll. Tűz próbálja meg az 
aranyat, szenvedés a lelket A legiszonyúbb szenve-
délyesség dühös rohamaiból bátor hősök lépnek elő. 

Montalembert grófban akkor gyuladt fel a 
kereszt tisztelete, mikor azt Saint-Germain tornyáról 
ledobták s meghurczolván, Páris utczáin sárba ta-
podák. 

„A haza esküdt ellenségei a papok, — így szól 
Garibaldi, — el kell őket némítani." Cialdini átkot 
esküvék ellenök, Pinelli tábornok löveté őket; Ca-
vour gróf és utódai az egyedül boldogító (?) senatust 
a capitolium csúcsára akarták emelni. S lia egy fel-
sőbb akarat égi intézkedése iránt bizalmatlankod va 
haboznánk, úgy kétségbe kellene esnünk, látván, 
mennyi ádáz ellentől van szent hitünk s hitünk őre, 
Róma, megtámadva. 

Az iildözötthöz, a szenvedőhez, lelkünk önkény-
telenül vonzódik. Az emberi szivezen titkos hajlamát 
követék Limoriciére s a rettenthetlen Pimodán tá-
bornokok és ezek zászlói alá sereglett castelfidardói 
hőtök. Ezek csatát vesztettek, elvérzettek, de vérük 
árán megvédték Rómát s Rómában az imádkozó 
pápát. 

A pokoli szörnyeteg azonban nem nyugszik ; 
most is li'deg szibériai lehelettel folytatja fagylaló 
aljas ármányait ; titkon szövi gonosz t rvének kivi-
telére sűrű hálóit s a halandó örömeinek koszorújá-
ból a legszebb virágot, emberi méltó.-ágánuk koro-

nájából a legnemesebb, legdrágább követ, a hitet 
akarja kiragadni. 

Azértis, hogy kath. meggyőződésünket gyű-
löltté tegye, legfeketébb színben festi egyházunk 
összes intézményeit s midőn minden szennyet, pisz-
kot és mocskot egy üstben összefőzött, kiönti a világ 
külön részeire, hogy undorító bűzétől -elkábulván, 
Rómától elforduljanak a keresztények s, mint Brutus, 
döfjék át azon gyengéd anyai szivet, mely századok 
óta érettük dobogott, érettük jajdult fel üldöztetésük 
búa napjaiban ; hogy örökre elmessék ama régi köte-
léket, mely Jézusunk és vértanúink termékeny vé-
rétől átázva, ernyedetlenné válván, mindnyájunkat 
a hit-, remény- és szeretetben, mint testvéreket leg-
gzebb egyetértéssel fűzött Rómához, bitünk csalhat-
lan, biztos révpartjához. S vu Íjon, kik teszik ezt? 
Azok, kiknek irataiból erényt, életükből pedig még 
az erkölcsiség ernyedezett foszlányait sem birhatnók 
kibuvárkodni. 

Soha mosdatlanabb szájjal, vakmerőbb szemte-
lenséggel nem hirdették a hitetlenek, hogy a tiszta 
jézusi hit nálunk szétmállott, hogy az igaz tan teljes 
szépségében s eredetiségében csak a protestáns egy ' 
házban virágzik, hogy egyházunk eltért ősi szelle-
métől, stb. 

Azonban, Scheffmacher ezen kérdésére: „Hát 
Luther és Kálvin előtt hol volt az igaz egyház?" 
mélyen hallgatnak! — Hurter is ezen kérdést intézi 
hozzájok: „XII századon keresztül, Nicaeatól 1517-
ig ugyan hol rej ezett Krisztus?" 

Rómát ellenségeinek, üldözőinek nyerseségei, 
rágalmai, minden művelt emb ri érzétet eltaszitó, 
durva szenvedélyt sségei, hajszálnyira sem fogják 
megingatni, mint nem ingatha ák meg a pogány 

tr * 
császároknak százados vérengzései. 0 rendületlenül 
megáll azon sziklán, m lyen még a pokol sem vehet 
erőt Ü mindig lángbuzgalommal fogja hirdetni Jé-
zus győzelmes tanait s törhetle i hűséggel követvén 
is azt, meg fogj i őrizni. Róma azért a mi reményünk, 
a mi révpartunk! 

Szolgai függésről, feltétlen alávetésről irányá-
42 



ban csak kábult elmék álmodoznak. Róma pápája 
legfőbb őre, de nem kényura a bit tannak ; ő annak 
velünk együtt alá van rendelve. Jó l mondja tehát 
Bossuet : „hogy a kath. egyház nemcsak nem akart 
a hit urául feltolakodni, hanem, ellenben, mindent 
megtett, hogy magamagát lekösse a szentatyák ér-
telméhez, zsinatok határozataihoz, hit-könyvek és 
vallások foglalatához." Maistre szerint pedig : „oly 
egyeduri kormányalak, mely rendületlen elvek és 
szokások, fontos ügyekben egyetemes gyülekezetek 
által korlátoztatik, nem zsarnok kényuralom."Zsar-
noki pápát Róma szilárd bástyáin egy pápa sem ját-
szott. Jó lesz külömben nem felejteni, mit Luther 
követői előtt végrendeletében magáról ezen szavai-
val mondott : „Auctoritatem ad hoc sufficientem ha-
beo, ut mihi soli credatur. Nótárius Dei et evangelii 
ejus." 

Hogy Róma parancsol, ez nagyon rendén van; 
nálunk már csak azért is, mert a kereszt hite onnan 
terjedt el egész nyugaton s ennek minden egyházai 
a rómaiban látják anyaegyházukat . Hogy pedig üd-
vözítő hitünk szentséges fejei nem zsarnoki népjog-
tiprással arattak fényes győzelmeket, senki élet-
hübben nem jellemzé, mint a „Caesarok irója" gr. 
Champagny, imigy írván : „III . Incze,— úgymond, — 
nem a harcz mezején vívta le aHohenstaufeneket ; a 
fogságban elhunyt VI. Pius nem buktatá meg a 
conventet; VII. Pius sem dobá le trónjáról Bona-
partét ; ő csak kimondá s az Ú r végrehajtá, az Íté-
letet. Hanem az egykor feuhéjázó régi császárok, 
valamint szép Fülöp is, VIII . Bonifácz kínzója, meg 
a constituante és convent hősei Napoleonnal együtt, 
mind elhaltak, ők és minden hatalmuk elenyészett? 
csak az egyház áll, nem diadalmaskodva, hanem 
mindnyájukat túlélve." 

Rómában oly sok századok veszélyes fergetegein 
keresztül ezen kérdés felett : „Quid positivi in re 
religionis ?", soha sem merült fel tűnődő töprenke-
dés; mert ott a Szentlélek vezeti az evangéliumot 
magyarázó a tyákat s nem egyes, magára hagyott, 
szűkhatáru, elme tu rká l j a a sz. iratokat. Ennélfogva 
máskint is van a dolog azon oldalon, melynek rév-
part ja nem Róma. 

Ki ne ismerné Rousseau panaszát : „hogy a 
tiszteletes urakból azt sem vehette ki, mit hisznek; 
azt sem, mit nem hisznek?" Eichhorn kultusminister 
1842-ben a boroszlói hittani karral hires párbeszédet 
tartván, épen, midőn rájöttek volna annak megfej-
tésére, mi tehát a positivum a prot. theologiában, a 
miniszter azzal mentegetődzött, hogy a tudomány-

karokkal is kell beszélnie és odább ment. Még töb-
bet mond a darmstadti egyházi lap 1839. 73. sz. : 
„Napjainkban, — úgymond, — oda jutánk, hogy 
sem a pap, sem a laicus, nem tudja pontosan előadni, 
mi legyen a protestantismus összes hite." Azért Kál-
vin messzeható elméje mintegy villanycsapás metsz-
vén át a jövőt, hogy a meghasonlott egyenetlenség 
vad növéseit örökre kiirtsa, ilyen nyilatkozattal for-
dul Melanchthonhoz : „Nagyon fontos dolog, — 
úgymond, — hogy a mi egyenetlenségeinknek még 
csak gyanúja se szálljon át az utódokra ; mivel fe-
lette nevetséges, hogy midőn az egész világgal ellen-
kezünk, magunkkal sem tudunk megegyezni." Kép-
zelhető-e ennél szomorúbb őszinte val lomás?! 

Jauernek József. 
(Vége köv.) 

A magyarországi katkol. egyház antonomiáját szervező 
gyűlés tagjainak választási módozata. 

(Jóváhagyatott az apostoli királyi felség által 1869-ik évi 
okt. 25-én 20340-ik sz. a.) 

(Vége.) 

14. §. Azon elvnél fogva, hogy a püspöki megyék mint 
egységek fentartassanak, az egyházmegye azon esetre is 
küld világi képviselőt, ha a területén levő kath. hivek 
száma a megállapított kulcsnál csekélyebb is lenne. 

Ugyanazon oknál fogva valamely választókerület nem 
ter jedhet ki több püspöki megye területére. 

15. §. A fentebb kifejtett elvekhez képest a választó-
kerületek száma a legújabb (1869-ik évi) népességi adatok 
nyomán az egyes püspökmegyék szerint következőleg álla-
píttatik meg: 

választókerület 

Az esztergomi érseki megyére esik . 16 
az eperjesi püspöki » » • 3 
a veszprémi „ „ „ . 7 
a beszterczebányai „ „ . 3 
a nyitrai „ „ „ . 5 
a pécsi „ „ B . 7 
a szombathelyi „ „ . 5 
a váczi „ 
a munkácsi „ 
a fehérvári „ 
a győri „ 
a kalocsai érseki 
a n. váradi püspöki 
a csanádi „ 
az erdélyi „ 
az egri érseki „ „ . 7 
a rozsnyói püspöki „ „ . 3 
a szepesi „ „ * • 4 
a szathmári „ „ „ . 2 
a kassai „ „ » • 5 
a gyulafehérvári érseki „ „ . 6 
1 ugosi püspöki „ „ . 2 
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választókerület. 

a n. váradi g. sz. püspöki megyére jön . 2 
a szamosujvári „ „ . 7 
a pannonhalmi főapátságra • 1 

összesen : 132. 

16. §. Az ekkép meghatározottszámu választókerü-
leteknek az egyes püspöki megyékben a helyi és népességi 
viszonyok szerinti földrajzi kiszabását a alatti részletes 
kimutatás tartalmazza. 

17. §. Minden választókerületben egy világi képviselő 
választatik. 

18. §. Választó minden 24 éves ker. kath. férfiú, aki 
nem áll valamely bűnvádi kereset, illetőleg fenyíték, alatt 
vagy nem elmebeteg. 

Választható pedig minden választó, ha életének 30-ik 
évét betöltötte s ha irni, olvasni, tud. 

19. §. A választók összeírására ő herczegsége apr imás 
tűzi ki a határnapot. 

Kitüzetvén a határnap, a választási eljárást minden 
plébániában a helybeli lelkész azzal indítja meg, hogy a 
határnap előtt legalább nyolcz nappal ugy az anyaegyház-
ban, valamint a távolabb eső és népesebb fiókegyházakban 
is, külön összehivja a kath. hiveket, előadja az összejövetel 
czélját, a választási szabályokat felolvassa és a hiveket fel-
szólítja, hogy a szükséges összeírásnak teljesítésére s utóbb 
a választásnak vezetésére a plébániabeli hivek közül egy öt-
tagú bizottságot válaszszanak. 

Ezen választás a plébános elnöklete alatt nyilt szava-
zattal történik. A választmányba a plébános és helybeli 
káplán, noha nem világiak, a hivek által megválaszthatók. 

Az igy választott bizottság maga választja saját kebe-
léből elnökét és jegyzőjét. 

20. §. Minden választóképes összeírandó s az összeírás 
eszközlésére népesebb plébániákban s a távolabb eső fiók-
egyházakban albizottságok alkalmazandók. Ily esetben az 
öttagú bizottság tagjainak száma akként szaporítandó, 
hogy minden albizottság legalább három tagból álljon. 

Az összeirt választók névjegyzéke a választást meg-
előző 8 napon át az egyházközség valamely középületében 
megtekinthetés végett kitétetik, hogy a névjegyzék netaláni 
hiányainak kiigazítására alkalom nyujtassék. 

A ki az összeirás ellen tett panaszára az összeíró bizott-
ságnál orvoslást nem nyer, azt az alábbi 27- k §-ban kijelelt 
középponti bizottságnál sürgetheti, mely e tárgyban végle-
gesen intézkedik. 

21. §. A fentebbi 19-ik §-ban körülirt bizottság kitűzi 
a választás napját, annak kellő kihirdetéséről gondoskodik 
s a választásnál egyúttal mint szavazatszedő választmány is 
működik. 

22. §. A választás egyes plebániánkint oly módon 
történik, hogy az anya- és fiók-községekben együttesen és 
csak a népesebb s távolabb fekvő fiókegyházakban vétetik 
külön foganatba. 

A választás annak kezdetétől számítva legfeljebb há-
rom nap alatt befejezendő. 

23. §. Választási jogát mindenki csak egyszer és 
azon plébániában gyakorolhatja, a melyben választónak 
beíratott. 

Akik kegyúri czimen a választási különjogot egyénileg 
gyakorolni hivatvák, a községekben többé nem választhat-
nak, de választhatók. 

24. §. A szavazás közvetlenül, személyesen és nyilvá-
nosan akkép történik, hogy a szavazatok a 19- és 20-dik 
§§-ban érintett választmány által legott jegyzékbe vétetnek. 
Felkiáltás útjáni választásnak helye nem lesz. 

25. §. A választást vezénylő bizottság, miután a sza-
vazatokat pontosan jegyzőkönyvbe vezette, azt a bizottsági 
elnök és legalább két tag altal aláírva a választókerület 
központjára beküldi. 

26. §. A választókerületek központjain a központon 
levő plébániai bizottságnak é3 legközelebbi hat plébániai 
bizottságnak elnökeiből központi bizottság alakul. 

27. §. Ezen bizottság kétszer ta r t ja ülését : először a 
kerületbeli szavazók összeírása után a 20-ik §-ban megen-
gedett felszólamlások eligazítása végett ; és másodszor a 
beérkezett szavazatoknak tel jes nyilvánossággal eszközlendő 
összeszámitása végett. Ezen központi bizottság elnöke a 
helybeli bizottmánynak elnöke egyszersmind, kivévén a 
helybeli összeirás elleni panaszok esetét, mely esetben más 
tagját választja elnökül a bizottság. Az elnök kötelessége 
mindjárt a vidéki bizottmányok megalakítása után a szom-
széd bizottmányok elnökeit meghivni és ekként megalakí-
tani a központi bizottságot. A központi bizottság mindjárt 
első összejövetelekor meghatározza ülései határnapját és 
annak közhírré tételéről gondoskodik, azt illetőleg a megyés 
püspöknek hivatalos köröztetés végett bejelenti. A bizottság 
jegyzőkönyvet tartozik vezetni; a választás eredményéről 
vezetett jegyzőkönyv pedig az elnökön s jegyzőn kivül még 
legalább is egy bizottsági tag által is hitelesítendő és két 
egyenlő példányban kiállítandó. 

28. §. Aki a választókerületben viszonylagosan legtöbb 
szavazatot nyert, ama kerületnek választott képviselője. 

29. §. A 27-ik §. szerint felvett és alá r t jegyzőkönyv-
nek mindkét példánya a megyés püspökhez küldetik fel, ki 
az egyik példányt a pü-pöki levéltárba teszi, a másikat a 
megválasztott képviselőnek megbízó levél gyanánt elküldi. 

30. §. Ha a választott, akár papi, akár világi, képviselő 
a reáesett választást el nem fogadja, arról utóbb lemond 
vagy több helyütt megválasztva, egy mellett nyilatkozik 
vagy végre ha valamelyik képviselő meghalna, a szervező 
gyűlés vagy ha ez együtt nincsen, a herczegprimás uj válasz-
tást rendel. 

31. §. A megyés püspök a maga területén történt vá-
lasztások eredménye felöl az ország herczegprimását érte-
síti, ki a szervező gyűlés összejövetelének napját kitűzi és 
annak tagjait Buda-Pestre egybehívja. 

32. §. A szervező gyülekezetnek elnöke az ország her-
czegprimása; alelnököt a világiak közül a gyűlés választ. 

33. §. A gyűlés első napján az elnöklő herczegprimás 
által egy pi és két világi korjegyző kijelöltetvén, a jelen 
választási szabályoknak, valamint a meghívó iratnak, felol-
vasása után két egyházi és négy világi tagból álló igazolási 
bizottság vála-iztatik a megbízó levelek átvizsgálására. 

34. §. Mind az egyházi, mind a világ , képviselők áta-
lános többségének megbízó levelei rendben találtatván, az 
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igazolt tagok, meg a püspöki kar, alakuló gyűlésre elnökileg 
egybehívatnak. 

35. §. A jelen szabályok a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter útján ő császári és apostoli királyi fel-
sége elébe terjesztetnek s általa megerösittetvén foganatba 
vétetnek. 

U t a s í t á s . 
a magyarországi kath. egyház autonómiáját szervező gyűlés 
világi képviselőinek választása végett egyházmegyénkint 

alakítandó választókerületek iránt. 

A választókerületeknek, központoknak és azon espe-
rességeknek nevei, melyeket a kerület magában foglal : 

I. A z e s z t e r g o m i é r s e k i m e g y é b e n . Esz-
tergom. Esztergomi, bajóti, párkányi esperesi kerületek és 
az esztergom-vári plébánia. Budavár. Budai nyolcz plébá-
nia, ó-budai, sz.-endrei, békás-megyeri, buda-eörsi, jenői 
plébániák. Pesti első választókerület ; központ : Pest-belvá-
ros. Pest'bel-, lipót- és terézvárosi plébániák. Pesti második 
v. k. ; központ : Pest-Józsefváros. Pest-sz.-rókusi, ferencz-
és józsef-városi plébániák. Nógrádi v. k. ; központ : Balassa-
Gyarmat. Szécsényi, kékkői, vadkerti, drégely-palánki es-
perességek. Honti v. k . ; központ: Selmecz. Selmeczi, bozóki, 
báthi, szálkái esperességek. Barsi v. k. ; központ : Aranyos-
Maróth. Lévai, lekéri, sz.-benedeki, verebélyi esperességek. 
Komárom. Komáromi, udvardi, hédervári esperességek. 
Nyitrai 1-ső v. k. ; központ : Érsek-Ujvár . Érsek-ujvári, 
nagy-czétényi és ürményi esperességek. Nyitrai 2-ik v. k. ; 
központ : Szered. Sellyei, szeredi, újlaki esp. Nyitrai 3-ik 
v. k. ; központ : Galgócz. Galgóczi, radosnai, nagy-tapol-
csányi, nagy-ko3ztoláni esp. Nyitrai 4 - i k v . k . ; központ: 
Nagy-Szombat. Nagy-szombati, szeniczi, szomoláni, jó-keői 
esp. és Nagy-Szombat városa. Nyitrai 5-ik v. k. ; központ : 
Szakolcza. Csejthai, miavai, sasvári esp. Pozsonyi 1-ső v. k. ; 
központ : Malaczka. Sz.-jánosi, malaczkai, stomfai esperess. 
Pozsonyi 2-ik v. k. ; központ : Pozsony. Pozsony városa és 
bazini esp. Pozsonyi 3-ik v. k. ; központ : Szempcz. Duna-
szerdahelyi, somorjai és szempczi esp. 

II . A z e p e r j e s i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Eperjes. 
Bártfai, bukóczi, eperjesi, makoviczai, poprádi, svidniki es-
perességek. Kassa. Felső-szepesi, alsó-szepesi, garami, kas-
sai, csereháti, szántói, borsódi esp. Homonna. Homonnai, 
hosztoviczai, laborczi, sztropkói, varannói esp. 

I I I . A v e s z p r é m i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Vesz-
prém. Veszprémi, palotai, cseszneki, füredi esp. Keszthely. 
Tapolczai, keszthelyi, kiskomárorni esp. Kanizsa. Kanizsai 
és karádi esp. Kaposvár. Kaposvári és igali esp. Pápa. 
Pápai, szombathelyi és devecseri esp. Kéthely. Sümeghi és 
següsdi esp. Csurgó. Csökölyi és csurgói esp. 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k i m e g y é -
b e n . Beszterczebánya. Beszterczebányai, breznó-bányai, 
korponai, a.-zsólyomi és libeth-bányai esp. Privigye. Felső-
turóczi, alsó-turóczi s bajmóczi esp. Újbánya. Újbányái, 
körmöczi, szentkereszti, oszlámi esp. 

V. A n y i t r a i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Nyitra. 
Nyitrai, mocsonoki, kovárczi, szkacsáni, veszteniczi, baáni 
esp. és a nyitrai plébániák. Trencsén. Trencséni, bossaczai, 

illavai, pruzsinai esp. és a gradnai főesperességből : Boboth, 
Dezser, Dubodil, Gradna, Kosztolna-Miticz, Motesicz, Szla-
tina plébániák. Vág-Besztercze. Pruszkai , puhói, vág-besz-
terczei, jeszeniczi, bittsei esp. Zsolna. Rajeczi, zsolnai, vár-
nái, ó-beszterczei esp. Kiszucza-Ujhely. K.-Újhelyi, csat-
czai esperességek. 

VI. A p é c s i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Pécs. Pécsi, 
pécs-váradi, gödrei esp. Sz. Lörincz. Némethi, sz.-lőrinczi, 
szigetvári esp. Mohács. Német-bóji, mária-kéméndi, mo-
hácsi esp. Baranya-Vár. Siklósi, baranyavári , dárdai esp. 
Bonyhád. Bonyhádi, mágocsi, völgységi esp. Tamási. Dom-
bovári, er tényi , simontornyai esp. Szegzárd. Szegzárdi 
és duna-földvári esp. 

VII . A s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k i m e g y é b e n . 
Szombathely. Kőszegi, szombathelyi, körmendi, német-uj-
vári esp. Rohonczi v. k. ; központ : Német-sz.-Mihály. Lékai, 
pinkafői, rohonczi, szent-eleki esp. Sárvár. Sárvári, kemenes-
aljai, jánosházi, vasvári esp. Sz.-Gothárd. Sz.-Gothárdi, 
őrségi, tóthsági esp. Zalaegerszeg. A Zalamegyében fekvő 
három esperességek. 

VII I . A v á c z i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Vácz. 
Vácz város, székes-egyházi, nógrádi, romhányi, ecsegi, 
hatvani esp. Soroksár. Gödöllői, fóthi, soroksári, zsámboki, 
nagy-kátai esp. Kecskemét. Alsó-némedii, kecskeméti, czeg-
lédi esp. Szolnok. Nagy-Abonyi, szolnoki esp. Félegyháza. 
Kis-kúnsági esp. Hóld-Mezö-Vásárhely. Hóid-mező vásár-
helyi esperességek. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 19. (F e l e k e z e t n é l k ü 1 i i s k o l á k . ) 

(Folytatás.) A budapesti tankerület főigazgatójának körren-
delete megparancsolja, hogy az eddig szokásban volt imák 
elhagyassanak, nehogy, gondoljuk, a másvallásuak ezen 
imák hallatára megbotránkozzanak. 

Tizenharmadik éve már, hogy elemi iskolákban oktat-
j u k a gyermekeket a vallásra s ámbár mindig voltak tanít-
ványaink közt igencsekélyszámú másvallásúak, de soha 
gyermek, volt legyen bár zsidó vagy protestáns, az elmon-
dott katholikus imádságon meg nem botránkozott; voltak, 
kik az imát a katholikus gyermekekkel együtt saját jószán-
tukból elmondották s tudunk zsidó szülőt, mely gyermekét 
katholikus iskolába küldve, nem tett kifogást az ellen, hogy 
gyermeke a többi gyermekekkel imádkozott vagy a vallás-
oktatáson jelen volt, mert, úgymond, ha a katholikus imát 
megtanulja gyermekem vagy a kath. vallásoktatáson jelen 
van, roszat bizonyára nem tanul. 

A g y e r m e k a z i m á d s á g o n m e g n e m b o t -
r á n k o z i k , h a n e m m e g b o t r á n k o z n a k a z o n 
u r a k , k i k n é p i s k o l á k b a n r i t k á n v a g y s o h a 
m e g n e m f o r d u l t a k , d e k i g o n d o l n a k m a -
g u k n a k b i z o n y o s r e n d s z e r t , abba szerelmesek 
lesznek s az után nekirontanak némely általuk pusztán ki-
gondolt botrányoknak s azokat a nép javáér t s üdvéért 
megszüntetendőknek mondják s azt gondolják, hogy bölcsen 
j á r t ak el. 
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Külömben, az elrendelt fohász elmondásában nemcsak 
következetlenség van, hanem, hogy a körrendelet kiadójának 
szempontjára álljunk, a l e l k i i s m e r e t i s z a b a d s á g i s 
m e g v a n s é r t v e . Meg van sértve a katholikus gyermek-
nek lélekismereti szabadsága, mert bizonyos, nem egyházi 
elöljárója által rendelt, imának oly módoni elmondására szo-
rít tatik, mely mód hitével ellentétben van, amennyiben a 
katholikus imáját kereszttel kezdi s azzal végzi; itt pedig 
keresztvetés nélküli imára köteleztetik. Meg van sértve a 
zsidó lélekismereti szabadsága, mert az nem szokott összetett 
kézzel imádkozni, hanem feltett kalappal s folyton mozogva. 
Már most, ha az ily közös imát. minden gyermek a maga 
módja szerint fogja elmondani s a zsidó gyermek kalapját 
felteszi s mozog, hiszi-e valaki, hogy ezen a gyermeksereg 
épülni fog ? Hát ha a közösiskolai hébervallású tanitó fel-
teszi kalapját, a közös imát kezébe veszi s hajlongva fogja 
a gyermekseregnek elmondani, nem lesz-e az furcsa ? S ha 
a gyermeksereg botrány helyett ezt nevetségesnek fogná ta-
lálni, mit fog mondani a közösimák költője ? 

A körrendelet második pontjában az mondatik, hogy 
a t a n ó r a b e f e j e z t é v e l , ú g y s z i n t é n d é l u t á n 
i m á t m o n d a n i f ö l ö s l e g e s . Ha Garibaldi, Ricciardi 
vagy valamely harminczkettedrangú szabadkőmüvesi pá-
holymester az imának bizonyos időbeni elmondását fölösle-
gesnek jelentené ki, talán nem csudálkoznánk. — De mikor 
egy katholikusvallású főigazgató, magyar katholikuscon-
gressusi tag s congressusi jegyző azt mondja, hogy imád-
kozni fölösleges, ezen már lehetetlen nekünk meg nem bot-
ránkoznunk. 

„Ne s z ű n j m e g m i n d e n k o r i m á d k o z n i . 
Eccles. 1 8 , 2 2 ; " Á l d om a z U r a t m i n d e n i d ő b e n , 
a z ő d i c s é r e t e s z á m b a n l e s z m i n d e n k o r o n . " 
Ps. 33, 2. „Monda pedig példabeszédeket is nekik arról, 
h o g y s z ü k s é g m i n d e n k o r i m á d k o z n i é s s o h a 
m e g n e m s z ű n n i . " Lukács 18 .1 ; „A z i m á d s á g b a n 
á l l h a t a t o s a k l e g y e t e k . " Kolosz. 4. 2 ; „ S z ü n t e -
l e n i m á d k o z z a t o k . " 1. Thess. 5. 17. „ A z i m a n a -
p o n t a , m i n d e n s z e m p i l l a n t a t b a n s z ü k s é g e s . " 
Tertullián in Exhort , ad Castitatem. „ I n s i s t a m u s p e r 
t o t u m d i e m p r e c i b u s . N e c i n n o c t i b u s a b 
o r a t i o n e c e s s e m u s . " Cyprian. De orat. dom. p. 428. 
A d o m n e m a c t u m , a d o m n e m i n c e s s u m manus 
pingat Domini crucem. Hieron. Ep. 22. ad Eustoch. n. 37. 
íme, Krisztus urunk, az apostolok, az ó- és újszövetségi 
szentatyák, mind azt tani t ják, hogy szüntelen imádkozni 
szükséges „ut mens; tenebris involuta oratione collustretur ; 
animu3 tristitia compressus oratione relevetur ; daemonium 
tentationis fugetur ; fides, spes et Charitas exerceatur ; spes 
eminenter firmetur; virtus quaevis custodiatur ;" Palásthy 
Theol. Mor. cath. p. I. 178 — s egy tankerületi főigazgató 
most ezek ellenében azt tanitja, hogy van idő, melyben imád-
kozni fölösleges. — Hja, Krisztus urunk s az apostolok nem 
voltak közösiskolai főigazgatók ; őnekik az emberek lelki 
üdve forgott szemük előtt ; a főigazgató úr pedig egészen 
másra néz. 

Az mondatik továbbá ugyanezen pontban, hogy az 
a j t a t o s s á g ő s z i n t é b b é s b u z g ó b b s z o k o t t 

l e n n i , h a r i t k á b b a n f e j e z t e t i k k i s z a v a k b a n 
é s k ü l s ő f o r m a s á g o k b a n . 

Mi katholikusok eddig azt tanítottuk, hogy az ember-
nek belső ajtatosságát külső jelek vagy ha tetszik, szavak 
és formaságok, által is ki kell fejeznie azért, hogy a belső 
ajtatosság a külső által emeltessék, Isten a test által is di-
csőíttessék és hogy embertársainknak a külső ajtatosság 
által jó példa adassék. „Alta voce depromitur oratio, non 
ut Deus audiat vel ut facilius precibus nostris faveat, sed ut 
affectus pietatis liberius erumpat, ut corpus quoque ad fines 
salutis serviat, ut fráter, qui orantem audit, suam pietatem, 
suam orationem cum orante conjungat. Sic oravit Psaltes, 
Prophetae, Christus et Apostoli. Palásthy Theol. Mor. cath. 
p. I p. 183. A főigazgató úr a mi tanításunkat most halomra 
dönti. Minek is tanított minket Krisztus urunk szavakban 
imádkozni, mikor a főigazgató úr szerint szavak nélkül 
őszintébben, buzgóbban lehet ajtatoskodni ? Minek is ren-
delt az egyház különös imádságokat, imaórákat, szertartá-
sokat, templomokat, mikor mindezen külső formaságok nél-
kül őszintébben, buzgóbban lehet ajtatoskodni ? Lám, 
szegény Megváltónk s az anyaszentegyház nem ismeri az 
emberi természetet. Minél ritkábban, minél kevésbbé sza-
vakban s külső ajtatossági gyakorlatokbani résztvevés által 
ajtatoskodni, ez a főigazgató úr tana. No csakugyan meg-
látszik, hogy a körrendelet közös gyárban készült ! 

Hogy ily elvnek kimondása után a Miatyánk, Üdvöz-
let, szent mise, processió, templomba'járás, mind elvettetik, 
az nagyon természetes. Minek is ez a sok cerimonia, mikor 
ezek nélkül őszintébben, buzgóbban lehet ajtatoskodni ? ! 

(Folyt, köv.) 

P E S T . ( E g y e t e m e s z s i n a t i m o z z a n a t o k . ) 
Egy érdekes kérdés, mely a közellevő egyetemes zsinatnak 
köszöni létét, a latin nyelv kiejtésének kérdése. Sokfelül 
hallottuk az utolsó időkben azon aggodalmat, hogy a gyű-
lésező atyák a kiejtésbeni külömbségek miatt meg nem ér-
tendik egymást. Megnyugtatásunkra azonban mindenekelőtt 
azon történelmi tapasztalás szolgálhatott, hogy ezen kü-
lömbség a lefolyt idők zsinatainál is észrevehető volt anél-
kül, hogy ezáltal a kölcsönös megértés bármiképen akadá-
lyozva lett volna. Hozzájárul a jelenlegi zsinatnál még az 
is, hogy az igen gondosan szervezett gyorsírászati szolgálat 
módot ád a zsinati a tyáknak a netán nem kellőleg hallott 
vagy eltérő kiejtés miatt teljességgel nem értett beszédeket 
utólagosan elolvashatni. 

Ezen kérdés felmerülése azonban, mint halljuk, egy 
jónevü német nyelvészben azon eszmét kelté : váljon nem 
lehetne-e valamely módon intézkedést tenni aziránt, hogy a 
latin nyelv az egész egyházban egyformán ejtessék ki ? Ez 
értelemben az említett tudós egy emlékiratot is szerkesz-
tett, melyet a zsinat elé terjeszteni szándékszik. A gondolat 
mint ilyen, nem u j ; már Aeneas Sylvius Piccolomini, ké-
sőbben I I . Pius neve alatt pápa (1458—64) foglalkozott 
vele ; terve meghiúsult ugyan, de az akkori akadályok na-
gyobbrészt nem léteznek többé és nem látjuk be, miért ne 
lehetne a latin nyelvészet terén is hasonlólag eljárni, mint 
az a görög nyelvvel történt, mely jelenleg csak két külöm-
bözö rendszer szerint ejtetik, az u. n. erasmusi és a jotisticu3 
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rendszer szerint; mely utóbbi azonban hasonlíthatatlanul 
nagyobb elterjedésnek örvend, minthogy mellette az u j 
görögök kiejtésén alapuló azon valószínűség harczol, hogy 
ezek, mint a régieknek egyenes utódai, jobban tudták a 
nyelvtani hagyományt megőrizni, mint a különféle elvontan 
okoskodó tudósok. 

Valami hasonlót lehetne a latin nyelv érdekében is 
tenni, elfogadván, mint átalánosan iránytadót, a római ki-
ejtést, miáltal az u j Rómának szellemi birodalma nagyobb 
mérvben terjeszkednék, mint valaha az ókori Rómának 
anyagi hatalma ! 

* * 

A braziliai birodalmi gyűlés julius elsején a követ-
kező törvényjavaslatot fogadta el : A zsinatra utazó püspö-
kök állami segélyben részesíttetnek az utazás és a Rómá-
bani tartózkodás költségeinek állásukhoz méltó fedezésére ; 
mely segély legott folyóvá tétetik, mihelyt az illető püspök 
urak elutazási szándékukat a kormánynyal tudat ják. 

* * 
* 

A „Civiltá Cattolica" utolsó füzetében Marét püspök 
általunk is említett müvének egy hosszabb czikket szentel, 
melyet egyes hangok a szentatya közvetlen sugalmazásának 
tulajdonítottak, bár elég alaptalanul, minthogy a pápa, ha 
a hiveket sugalmazni azaz tanitani akar ja , erre sokkal 
kitűnőbb eszközökkel rendelkezik, mint a napi sajtónak 
bármely jeles közlönye ; amiértis ezen balvéleménynek tüze-
tesb czáfolgatásába bocsátkozni felesleges dolog lenne. 

A czikknek bevezető sorai körülbelül a következők : 
„Nem minden sajnálat nélkül nyúlunk a tollhoz ma, 

midőn oly egyén ellen kell a síkra szállnunk, ki minden 
tekintetben tiszteletre méltó ; legyen az azon állásnál fogva, 
melyet az egyházi hierarchiában elfoglal avagy saját sze-
mélyes tulajdonai,többi közt azon mély tudománynál fogva, 
minőt az általunk értett férfiúban, mgr Marét, surai püspök-
ben, tisztelünk. Ha mégis teszszük, kényszerből teszszük 
azt, minthogy lehetetlen a munkájában kifejezést nyert 
eszméket minden felelet nélkül hagynunk. Bármennyire 
erősíti is a tudós szerző s bármily szívesen hiszszük is el 
neki, hogy a tárgyára vonatkozó kútfőket hosszú évek során 
át szorgalmasan tanulmányozta, mégis kénytelenek va-
gyunk megvallani, hogy munkájának eddigelé megjelent 
két kötetében mitsem találtunk, mit máshol s gyakran sok-
kal jobban kifejtve ne olvastunk volna, főképen Bossuet 
ismeretes „Défense" czimü iratában, mely, minden habozás 
nélkül kimondjuk, a legjobb és legkimerítőbb dolgozat az 
u. n. gallikanismus terén ; elég volna tehát azon iratok 
hosszú sorára utalnunk, melyek Bossuet ezen müve ellené-
ben támadtak, annál is inkább, minthogy Marét püspök, 
bármily szorgalmas legyen is, pár t ja kútfőinek feldolgozá-
sában, az ellenkező nyilatkozatoknak czáfolgatásában, ko-
rántsem tanúsít hasonló szorgalmat, hanem véleménye ellen 
felhozható ellenérveket vagy igen ügyesen kikerüli vagy 
oly módon alakí t ja át, hogy világosan meglátszik, mennyire 
érezte azoknak tagadhatat lan súlyát." 

Átmenvén ecz ikk Marét munkájának részleteire, kor-
holja a franczia nyelv használatát, azon okból, melyet lapunk 
is nemrégen már említett s kimutatja végül, hogy a munka 
tudományos tekintetekből fölösleges, kor- és czélszerütlen. 

MADRID. Kedvencz szokása a liberálisoknak azon 
időkre hivatkozni, midőn az egyház a ka takombák üregei-
ben bujdosni kényszerült s az akkori állapotokat mint a bol-
dogság netovábbját feltüntetni. 

Hasonlólag cselekesznek a papság irányában is : akkor 
dicsérik, akkor mondják lelkesnek, bölcsnek, szentnek, ha 
a sekrestyébe vonulva vissza, mi részt sem vesz a politikai és 
társadalmi nagy kérdéseknek megvitatásában és eldöntésé-
ben ; sőt még sokkal bőkezűebben áraszt ják a fenemlített mel-
lékneveket reá akkor,midőn átkelve a viharos oceánon, isme-
retlen vidékeket keres, hogy ottan vértanúságot szenvedjen. 

Ebből kettős tanúságot meríthetünk és pedig csalha-
tatlanul : először a liberalismus akkor nyilatkozik kedvezően 
az egyházról, midőn az üldöztetik, — mily kegyesen! — és 
másodszor: a liberalismus akkor dicséri a papságot, midőn 
az félrevonulva szabad menetet enged a dolgoknak, — mily 
nagylelkűség ! 

A liberálisok vagy legalább ezeknek nagy része, nem 
meri nyiltan és egyenesen bevallani, hogy az egyházat gyű-
löli ; de ugyanezt teszi egy kis kerüléssel, közvetve, úgy-
szólván akkor, midőn ekként kiá l t ja el magát : „mily nagy-
szerű, dicső, magasztos volt az egyház zsenge korában, midőn 
a keresztények a vad állatoknak dobattak oda martalékul, 
midőn a pápák hontalanul, éhezve és fázva bujdostak, 
midőn a püspökök számkivetésben haltak meg! Meny-
nyire külömbözik ama dicső korszaktól a mai, melyben 
a pápák világi hatalommal birnak, kocsin járnak, arany 
kereszteket viselnek; . . . ezért mondjuk, hogy a jelenkor 
egyháza többé nem Krisztusnak és az apostoloknak szegény, 
szerény egyháza !" 

Igy szól a liberális gyűlölet az egyházról. A papságra 
nézve pedig ekként nyilatkozik: „mily bölcs és felvilágosult 
az a papság,mely távol a politikai életnek fényes nyomorától 
a templomba zárkózik, a békét, a felebaráti szeretetet és a 
szegénységet hirdeti, többet ád, mint a mennyije van, nyug-
ton tűri, ha minden fáradalmaiért ini elismerésben sem ré-
szesül, hallgat, ha javai t rabolják, mosolyog, midőn templo-
mait felforgatják és mint a convincált gonosztevő egy szót 
sem koczkáztat saját védelmére, m.dőn a legarczátlanabb 
módon gyalázzák ! M.nő egészen más mai elvilágiasodott és 
dicsvágyó papságunk. Jogait védelmezni meri, az istentelen 
kormányok ellen küzd és azok álarczait lerántja, lopásnak 
nevezvén a lopást, istenkáromlásnak az istenkáromlást, azt 
mondván Krisztussal: non veni mittere pacem sed gladium, 
ez az én rendeltetésem és feladatom, hogy a gonoszokkal ne 
kössek békét soha, hanem hogy mindvégig harczoljak 
ellenük." 

Ez a liberálisoknak takt ikája . Régi cselfogás ez, mely-
nek láttára megnyalhatnának már egyszer sok együgyű 
katholikusnak szemei, valamint mindazokéi, kik az álnok 
liberalismusnak édeskés szavaiban még mindig hisznek. 

Pedig bizony nem nagy fáradságba kerül tisztán látni 
e dologban, csak akarjon az ember. Mindaz, mit a liberalis-
mus az egyháznak é? a papságnak tanácsol, épm ellenkezője 
annak, mit ezeknek valóban tenniök kell. — Vannak e - e e k , 
melyekben az ember ellenségétől tanulhat; de ezek kivéte-
lek ; rendesen pedig az ellenség azt szokta az embernek ta-
nácsolni, mi vesztére van. 
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Váljon mit mondanak a liberálisok? A papság a 

templomba zárkózzék és ne avatkozzék a világi dolgokba. 
De ők azért mondják ezt, mert a papság reájuk nézve élő 
folytonos vád, kiengesztelhetlen vádló, kinek szavát el sze-
retnék nyomni azért, hogy a népeket megtarthassák a foly-
tonos rabszolgaságban és azon balhitben, hogy az Isten 
törvénye ellen vétkeznek, ha az egyházat üldözőinek^és sa-
nyargatóinak erőszakoskodásai ellen erélyesen védelmezik. 

Az egyháznak tekintélye és a történelem fényesen 
meghazudtolják azon liberalismust, mely a papságot tétlen-
ségre szeretné kárhoztatni. 

Az egyház, midőn az istentagadó vagy hitehagyott fe-
». jedelmeket elitéli vagy zsarnokokat bünteti, világosan bi-

zonyítja, hogy a világi, a politikai ügyek és dolgok épen 
nem közömbösek előtte, sőt hogy ezeket, épen ellenkezőleg, 
igen nagy figyelemre méltatja, mert az emberi nem boldog-
ságával, melynek kieszközlése az egyháznak rendeltetése, 
igen szoros összefüggésben állanak. 

A legelső időktől fogva az egyház mindig törődött a 
politikai ügyekkel, valamint tana is mindjárt keletkezésé-
nek első napjaiban nagyszerű társadalmi és politikai átala-
kulásokat, mondhatni forradalmakat idézett elő, ha mind-
j á r t nem lett is mint a koráné, fegyveres kézzel hirdetve és 
terjesztve. Az ősidők katholicismusa úgy szólván és a lehető 
legszélesebb értelemben vévén a szót, egy politikai pártnak 
hitvallomása volt. Az egyház nemcsak a bálványimádás, a 
hamis vallások és a vallási pogányság ellen küzdött, hanem 
egyszersmind a társadalmi és politikai pogányság ellen is ; 
s ezt azért kelle tennie, mert, mint minden ember, kivéve a 
liberálisokat, tudja : a vallás, az erkölcsök, a politikai néze-
tek és a társadalmi viszonyok, folytonos kölcsönhatást gya-
korolnak egymásra olyannyira, hogy lehetetlen ezen ténye-
zőket egymástól elválasztani, bármiként legyen is az ide 
vonatkozó elválasztási kormányrendelet egyik másik alkot-
mányos papírdarabon fogalmazva. 

Igy kezdé működését az egyház s igy folytatta a mai 
napig és folytatandja a világ végéig; mindenben érvénye-
sítvén befolyását, mindenre nézve adván szabályokat, a 
társadalomra és az egyénre, a politikára és az erkölcsökre 
nézve egyaránt. 

Igaz ugyan, hogy az egyház a politikai kormányzat-
nak egyik alakját sem kárhoztatta soha ; de szintoly igaz 
az is, hogy az egyház minden időben azon felforgató szellem 
ellen küzdött, mely időről időre az egyes kormányokat meg-
szállva tart ja. Az egyház közvetlenül nem avatkozik és nem 
is avatkozhatik az állami ügyeknek vezetésébe és elintézé-
sébe, de joggal követelheti azt, hogy az] ezen vezetésben és 
elintézésben nyilvánuló szellem igazságos és erkölcsös legyen 
és gyakran történt már, hogy az egyház az erőszakoskodó 
és igazságtalankodó fejedelmeket komolyan intette. 

S ezen utóbbi az, miről a liberalismus mit sem akar 
hallani ; ez az, ami neki nem tetszik. Innen származik azon 
gyengéd gondoskodás, melylyel a papságot arra inti, marad-
na távol a politikai ügyek nyomorától. Mily jól ismeri önma-
gát ez a liberalismus, midőn saját politikáját nyomorultnak 
mondja ! Ezen politikától ugyan távol kell hogy maradjon 
a papság, mert mindaz, mi nyomorult, alávaló, jellemtelen, 
ami a nagyravágyás és ravaszság, a gyűlölet és gonoszság 

jellegét magán hordja, homlokegyenest ellenkezik feladatá-
val és munkakörével. De ép ezért, mivel ily politikai nyo-
mor és ily nyomorult politika létezik, kell, hogy a papság 
minden erejéből, tekintélyének minden súlyával, oda hasson, 
hogy a politikai eszmék végre valahára tisztuljanak, hogy 
a gonosz politika keresztény politikává, a becstelen becsüle-
tessé, a nyomorult fenkeltté és nemessé váljék ! 

Váljon a syllabusnak nagy része nem a politikai sza-
bályoknak ily iránytárháza-e? Váljon a pápa, a többi közt, 
nem a világnak legelső államférfia és politikusa-e? S ha 
végig tekintünk az egyházi tudósoknak majdnem végtelen 
során, nemde ott lá t juk, például,"sz. Tamást is, a nagy szen-
tet, a nagy theologust és az elsőrangú politikust is egyszer-
smind ? Van-e egyházi tudós, doktor vagy atya, ki ne ir t 
volna egyszersmind a keresztény politikáról i s? 

A papi rend lényegesen politikus és annak kell is 
lennie; mert a vallás és politika két egymástól elválaszt-
hatlan dolog ; s aki áz ellenkezőt állítja, csak azt bizo-
nyítja, hogy e kettőnek egyikéhez sem ért. 

Ma főképen, ma, midőn a politika nevében becsmérlik 
a hitet, üldözik a jó erkölcsöket, felforgatnak minden rendet 
és minden hasznos, szükséges intézményt; ma, midőn a 
politikai tudomány örve alatt minden istentelenséget sza-
badon hirdetnek s minden kigondolható aljasságot követnek 
el; ma, midőn oly zsinat egybegyülésénok előe3tején állunk, 
melynek sokkal kifejezettebb politikai jellege lesz, mint 
bármelyik volt zsinatnak ; ma lehetetlen, hogy a papság ne 
iparkodjék befolyást szerezni a politikára ; mert lehetetlen, 
hogy a papság közömbösen és tétlenül álljon szemben azon 
pokoli dühhel, melylyel egyes kormányok az egyházat ül-
dözik. 

A dolognak valódi állása az, hogy a liberálisok igen 
jól ismerik azon messzeható befolyást, melynek a papság 
kath. országokban örvend s azért szeretnék azt megsemmi-
síteni részint az által, hogy alávaló szinlelésre csábítsák, 
részint az által, hogy a rágalom és nevetségessé tevés min-
dennemű fegyverei által tekintélyétől és ekkint befolyásától 
megfoszszák. — Félnek a liberálisok a papságtól s innen 
az az elkeseredett harcz élet-halálra a papi rend ellen. Jól 
teszik a liberálisok, hogy félnek ; mert azon nap, molyen a 
papság, nem birván többé elviselni az elviselhetlen jármát , 
felkerekedik és minden erejének kifejtésével megkezdi a 
törvényes harczot az emberiség legszentebb ügyeiért, — 
azon nap már közeledik. 

IRODALOM 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porsch) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

A 141 —142. s köv. lapokon néhány idevágó kérdést 
állít fel a t. szerző megválasztás végett, midőn mondja : 
„Einige Fragen sind bei den obigen Erörterungen noch nn-
berührt geblieben : a) Warum entstanden, wie aus dem 
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Proëmien des Evangelisten Lucas zu ersehen, so früh viele 
Aufzeichnungen über Geschichtliches aus dem Leben Jesu 
nach den Uberlieferungen derer, die von Anfang an Augen-
zeugen und Beförderer der Lehre, d. i. Apostel, gewesen 
waren ? b) War es ein rein historisches oder ein kirchliches 
Interesse, was diese Arbeiten hervorrief? c) Warum über-
liess Mattheus, als er Palästina verliess, nicht den von ihm 
bestellten Lehren die mündliche Verkündigung des Evan-
geliums ohne Schrift ? d) War es ein kirchliches oder an-
deres Interesse, was die römischen Christen bestimmte an 
Marcus die inständige Bitte zu stellen, ihnen das Kerygma 
des Petrus aufzuzeichnen? e) Verfasste Lucas sein Evan-
gelium blos für den Theophilos oder war sein Zweck ein 
weitergreifender, ein kirchlicher? f ) Endlich, die drei ersten 
Evangelien haben, abgesehen von den parallelen Stücken 
und den Differenzen, insofern eine gemeinsame Grundlage, 
dass sie, wenn man die bei Mattheus und Lucas enthaltene 
Vorgeschichte ausser Acht lässt, gleichmässig mit dem 
Auftreten Johannes des Täufers und mit der Taufe Jesu 
durch ihn beginnen. Das öffentliche Lehren und Wirken 
Jesu aber wird an die Zeit, wo Johannes eingekerkert wur-
de, angeknüpft und endigt an einem Passahfeste, ohne dass 
andere Feste in der Zwischenzeit namhaft gemacht werden, 
ohne dass Jesus in Judäa und Jerusalem, wo er doch noch 
nach dem Zeugniss des vierten Evangeliums an fünf grossen 
Festen war, auch nur Einmal vor seinem Leiden auftri t t . 
Welches ist der Grund dieser Eigentüml ichkei t , in welcher 
auch Lucas Tlieil hat, obgleich er sein Evangelium nach 
Erkundigung bei Mehreren schrieb ?" 

Az ö t ö d i k é r t e k e z é s b e n , mely a 156—176. 
lapokon 1—5 szakaszon át fordul elö, leljük szerző fejtege-
téseit a zsidó Josephus Flavius (szül. Jeruzsálemben Kr. ut. 
37-ben), Tacitus (sz. umbriai Terniben Kr. u t . 52 és 61 
között), Suetonius (Kr. ut. 70 — 121 között virágzott), Dio 
Cassius (sz. bithyniai Niceában s Kr . ut. 155 — 229 között 
élt) irók felől, mint akik az egykorú kereszténység tekinte-
tében némiképen forrásul szolgálnak. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Szeretett hazánknak főpásztorai e héten el-

hagyják biveiket,hogy Rómába az egyetemes zsinatra, 
szentatyánkhoz, siessenek. A jó Isten vezérelje őket 
utukban, óvja s védelmezze minden bajtól. Idehaza 
maradt fiaik nem fognak szűnni érettük imádkozni, 
hogy sikeres működés után ép egészségben térjenek 
vissza körünkbe. Őszinte szivből szakadt érzelemmel 
mondják távozó atyáink: In viam pacis et prosperi-
tatis dir gat i os omnipotens et misericors Dominus; 
et Angelus Raphael comitetur nobiscum in via, ut 
cum pace, salute et gaudio revertamur ad propria — 
s buzgó érzelemmel mondjuk mi reá: Amea. 

— Adakozás. M. o. fm. herczegprimása a pesti Oltár-
egylet sz. czéljainak előmozdítására 200 frtot kegyeskedett 
adományozni, miért az egylet részéről a legforróbb hálakö-
szönet nyilváníttatik. — Bartakovits Béla egri érsek ő nmlga 
a tiszafüredi népiskolai épületet saját költségén, 4,000 frton, 
felépíttette, a tanitó fizetésére 4000 ft alapítványt tett s isko-
lapadokra 100 ft adományozott. Ugyancsak egyházmegyéjé-
ben népiskolai czélok előmozdítására ez évben már 20000 ftnál 
többet költött. — Jónás József pécsi kanonok a pécsi legény-
egylet házára 2000 ftot ajándékozott. 

— Pesten az egyetemi templomban az adventi négy 
vasárnapon délutáni 3 órakor ismét meg fognak tar tatni a 
conferentia beszédek. Ez évben ft. Bita Dezső, egyetemi hit-
tanár, fogja azokat tartani. Reményeljük, hogy számos hall-
gatóság fog megjelenni. 

— Megjelent s beküldetett : Falusi predikácziók VI 
évfolyam I I füzet 1870-ik január hóra. Kiadja Mendlik 
Agostun. Pécs. Ara egész évre 3 frt, félévre 1 forint 50 k r . 
Ta r t a lom: Újév re : Lapozzuk a multak könyvét; Kiskará-
cson utáni vasárnap : Az egyház diadala ; Vízkereszt : A 
bölcsek a világ szer nt együgyü-k, Isten szerint bölcsek 
voltak ; Vízkereszt utáni I vas : M.t hozzatok a templomba, 
mit hagyjatok otthon ; Jézus nevenapja : Jézus szivéről ; I I 
vas : homilia az evang. felett; I I I vas: Jézus segíthet is, nem 
is, r a j t unk ; IV vas : Kövessük Jézust . 

— Megjelent s beküldetett a Szent-István-Társulat 
tagjainak 1869-iki tagilletménye: Egyetemes magyar ency-
clopaedia, hetedik kötet Codrington — Ercylla; Szentek 
élete IV rész, II füze t ; Spanyolút 1868-ban, irta Zádori 
János; Szent István-társulati nap 'ár 1870- ikévre ; Szent-
István-társulat XVIlI- ik közgyülé-éaek jegyzőkönyve. 

— Megjelent s beküldetett : Utasítás a kassai római 
kath. egyházmegyei népiskolák számára. Kassa. Ára 30 kr. 

— Dr. Haneberg apát rómábani tartózkodása alatt a 
vatikáni s barberini könyvtárak régi irományait tanulmá-
nyozta s most, mint ebeli fáradozásainak gyümölcsét : Cano-
nes S. Hippolyti Arabie; e codicibus Romanis eu u versione 
latina armotationibus et prolegomenis edidit D. B. de Hane-
berg. Monarchii 1870. adta ki. Szentatyánk II meberg fára-
dozásai elismerőlfg hozzá igen kegyes iratot intézett. 

— E napokban volt a szentatyánál magánkihallga-
táson a würtembergi királyné. Azok, kik látták, mikor ki-
jött , nagy folindulást vettek raj ta észre. S ez nem is csuda ; 
mert a szentatya kétségkivül felemlítette neki azon bor-
zasztó üldözéseket, melyekkel testvére, az orosz czár, a 
katholicismust birodalmában k irtani igyekszik. Vajha a 
megindulás a r ra vinné őtet, hogy testvérét ember,ebbé, 
igazságosbbá tenné! 

— A suezi csatornát megnyitása alkalmával az ale-
xmdr ia i püspök szentelte be. — Ez ellen nem protestált a 
török alkirály, sem s< nki más; nálunk a honvédzászló fel-
szenteié.e sem tetszett bizonyos uraknak. A t i rök nem bot-
ránkozott meg a kath. szertartáson s a keresz látá án : ná-
lunk még a katholikusok is megbotránkoznak raj ta s a 
kere zteket m gkép3ket irtózatják. Ligujabb >n azt fogják 
a közöi dolgok pártolói sürgetni, hogy a toronyőrök a D.-
csértessék Jézus Krisztus helyett, melyen némelyek meg-
botránkozhatnak, azt kiabál ják : Szerencsés jó estét kivá-
nok ! — Bizony jó éjszakát ! 

— Németországban a kölni ér-ek, würzburg : , mainzi 
és pádirborni püspök alá rá ával ellátott felliivái köröztetik, 
m lyben a német katho i tusok falh.vatna'.t, hogy egy kath. 
egyetem alap.tásálioz hozzájáruljanak. 

• Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Róma a mi révpartunk. — Utasítás 
az autonomiai képviselők megválasztása végett .— Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Róma a mi rcvpartunk. 
(Vége.) 

Nálunk, ha valaki a katekizmust jól megta-
nulta, soha sem jöhet lelket nyugtalanító contro-
versiákba. S ezt egyedül Rómának köszönjük. Ró-
mának nincsenek kételyei; ő hiszi s állhatatosan 
vallja, amit tanít. Luther többször bevallá bizalma-
san, hogy maga sem hiheti, amit tanít ; de mások 
azt gondolják s mivel már elkezdé az ügyet, — den 
Handel, — kénytelen azt védeni. A rochlitzi prédi-

k á t o r M^. Anton kételyeinek panaszlására feleié : 
„Hála Istennek ! hogy mások is így vannak vele ; 
én azt képzelém, csak magam vagyok így." Köve-
tö'inek erős hitéről sem lehetett igen kedvező véle-
ménye, midőn azt nyilvánítá, hogy egy prédiká-
czióval ismét vissza tudná őket vinni a pápasághoz. 
Szívből fájlaljuk a vétkes mulasztást ! Denique igaza 
van Maistre grófnak : „Ahol pápa van, ott egység, 
tekintély és hit is van ; ez mind egy lánczolat." Ha 
Róma szót emel, Jézus szavával, az apostolok és 
vértanuk tekintélyével szól ; tanitását az Ur átszúrt 
szivéből merítvén, annak alapigazságát egy csal-
hatlan tanitószék által védi épen olyan joggal, mint 
a jogtudós a királyi esküvel szentesített százados 
törvényeket. 

Szivünk szakadtából ragaszkodunk tehát hozzád 
révpartunk angyali királynéja, Róma s a világegy-
ház ajtatos imája csak egyben összpontosul : hogy 
sz. Péter keresztje, Pál fejvétele, maradjon örökké 
hitünk drága gyöngye. 

Azért most, midőn a közelgő egyetemes zsinatra 
tántoríthatlan bizalmunk Rámába, kikötőnkbe, visz, 
erősen hiszszük, miszerint e két nagy apostol szen-
telt hamvai felett összesereglett egyházatyák, mint 
a világ dicsőült őrszellemei, kigöngyölgetendik az 
igazság zászlaját, melyet a felháborodott hitetlenség, 

istentelenség, lázas ostromai közt követnie kell az 
emberiségnek, ha a bűnnek hideg halálából a malaszt 
által életre akar feltámadni. 

„Olyan egyház, — mondja Fénelon, — mely 
egy xaveri Ferenczet, borromei Károlyt, szalezi 
Ferenczet, paulai Vinczét stb tudta szülni, még min-
dig birtokában van az első századok szellemének." 
Pedig hitetlen korunknak csakis arra van szüksége, 
hogy az első keresztények vallásos szelleme fel-
ébredjen, át meg áthassa az életnek minden viszo-
nyait. Mindaddig, míg ez nem történik, inogni fog a 
társadalom lábaink alatt s folyton azzal fenyeget, 
hogy fejeink felett összeroskadva, romjai alá teme-
tend mindnyájunkat. E tekintetben is Róma a mi 
révpartunk. 

»«- Jarcke mondá : „Minden hatalom csak oly erős, 
minő az általa hordott és képviselt eszme." Jézus 
egyháza isteni eszmét képvisel, tehát hatalma erő-
sebb a hegyek bérczeinél. Hiába zúgnak, hiába 
agyarkodnak és csikorgatják fogaikat a farizeusok 
és Írástudók, a mi egyházunk magas öntudatával 
fel nem hagy, mely öntudata abban áll, hogy hi veit 
az igazság teljes birtokában s a kegyszerek összes 
áldásaiban részesíti és mivel Möhler gyönyörű esz-
méje szerint az emberiség Megváltója az oltáron 
folyvást megtestesülve a világ végéig az egyházzal 
működik, önkényt következik, hogy egyedül üdvö-
zítő cziméről le nem mondhat; mert nincs más név, 
melyben üdvözülnünk lehetne; nincs más út az élet-
re, mint az, ki magáról mondotta : Én vagyok az 
élet, igazság és út. „Maradjunk azért ezen egység-
ben, — úgymond sz. Ignácz, — hogy részünk le-
gyen Istenben." „Kinek az egyház nem anyja, Isten 
nem lehet a ty ja" ; — sz. Cyprián. 

Az ős Róma magas vendégeket vár, karja tárva 
ölelésre, szive dobog örömében, hogy az egység hű 
fiait sz. Péter és Pál sirjánál üdvözölvén, mőlegen 
szoríthatja kebelére. Róma ismét szól, hangja az 
igazság és gyengéd szeretet hangja leend, mely 
„aliis severa, aliis blanda, nulli inimica, sed omnibus 
mater". Róma ismét szól, de nem a dölyfös Domitián, 
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hanem a szelid IX. Pius hangján. Róma ismét szól, 
de úgy, hogy sem az embereket gyűlölni a vétek 
ivagy tévely miatt, sem a vétket vagy tévelyt sze-
detni nem fogja az emberek miatt. Sz. Ágoston. 

Mivel pedig az összes katholicismus Fénelon 
definitiója szerint „alázatos hiten és tiszta szereteten" 
alapszik, azért a közelgő zsinattól nincs mit irtózni 
a jóakaratú embereknek; a zsinatnak intézményei, 
valamint az ablakon átható napsugár nem zúzza 
szét az üveget,épen úgy nem törik összesem a mon-
archák királyi czimeit,sem a népek igazságos jogait. 

Hogy Róma szólni fog, ezen senki fen nem akad-
ha t ; hisz más egyházak Róma ellen mennyit beszél-
tek s beszélnek folyton? Miért kellene Rómának, az 
igazság oszlopának, hal lgatnia? Ha Róma hallgatag, 
tétlen maradna az elfajult, féktelen, vallási áramlattal 
szemben, váljon mit mondana a világ ? 

A közhangulat óhaja tehát, hogy szóljon Róma 
s a szilaj erkölcstelenség rohanó szélvészét gátolja 
és elnyomja. 

Most, midőn Róma szóland, csak az eszeveszett 
philosophiát törekszik visszavinni Tertullian ezen 
szavaira : „Christum scire est omnia scire." A hang 
élesebb, emelkedettebb leend ; kell is lennie, mert a 
támadás a legélesebb, az ostrom a leghevesebb, me-
lyet az egyház valaha tapasztalt. A nép erkölcsi és 
vallási elvadulásának okai fognak ott pontosan ki-
kerestetni s korunk e ragályos betegségének üdvös 
gyógyszere meghatároztatni. Ezen egyetemes zsinat 
mindazt, mit ravasz fortély és nyilt erő, fosztogatás, 
zsarnoki törvények, vallástalan irodalom, megkisér-
tének a gyűlölt keresztfa ledöntésére s Rómában a 
pápa megbuktatására, elvetendi s anathémával súj-
tandja. 

Róma szóland, hogy megbélyegezze a morált 
rontó, dogmákat üldöző, veszélyes doctrinákat, kár-
hoztassa a hamis annexionális tendentiákat, hogy 
védje királyok és népek jogait, megerősítse a tradi-
tiót, feléleszsze a hitbuzgalmat, támogassa a gyen-
gét, ébreszsze a szunnyadót, vigasztalja a nyomorgót, 
szivéhez szorítsa a megtérőt. 

Azértis buzgó imával fordul junk Istenhez s 
kér jük a Szentlélek bő áldását az összegyűlt zsinati 
a tyákra. A hitetlen világ reájuk tekint, de félve, de 
remegve, de fogcsikorgatva. Mi is reájuk tekintünk, 
de reményelve, de bizva, de lelkesülten. 

Róma a mi révpartunk, a mi kikötőnk, hova 
menekszünk az élet rohamai elől. Szólj tehát, emeld 
fel szavadat, hogy tudja a világ, mi az igazság, mi 
a tévely, mi a hit, mi a nitetlenség. 

Nem félünk mi. hogy sokan megbántva távo-
zandnak tőlünk. Nem. Csak a pólyva fog a búzától 
elválni. 

Quid facit in pectore christiano luporum feritas 
et canum rabies et venenum lethale serpentum et 
cruenta saevitia bestiarum? G r r a t u l a n d u m est cum 
tales de ecclesia se^arantur, ne columbas, ne oves 
Christi saevasua et venenata contagione praedentur. 
Cohaerere et conjungi non potest amaritudo cum 
dulcedine, caligo cum lumine, pluvia cum serenitate, 
pugna cum pace, cum foecunditate sterilitás, cum 
fontibus siccitas, cum tranquillitate tempestas. — 
Nemo existimet bonos de ecclasia posse discedere. 
S. Cyprian, de Unit . Eccl. IX, p. 81. Ed. Hur t . 
Oenip. 1868. 

Róma tehát a mi révpartunk. 
Jauemek József. 

U t a s í t á s . 

a magyarországi ka th . egyház autonómiáját szervező gyűlés 
világi képviselőinek választása végett egyházmegyénkint 

a lakí tandó választókerületek iránt. 

(Vége.) 

A választókerületeknek, központoknak és azon espe-
rességeknek nevei, melyeket a kerület magában foglal : 

IX. A m u n k á c s i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Sá tor -
alja-Ujhely. Hegyaljai , újhelyi, bodrogközi, töke-terebesi, 
gaálszécsi, nagy-mihályi , vásárhelyi, zavasztászi esp. Nagy-
Kálló. Doroghi, nagykállói, karászi, mária-pócsi, t imári, 
nyiri , szatmár-németi esp. Ungvár . Vinnai , szobránczi, 
bezöi, ungvári , t ú r j a i , nagy-bereznai, s tavnai esp. Munkács. 
Szerednyei, munkácsi , veretzkei, szolyvai, k ra jnyai , bubu-
licskai esp. Nagy-Szőllős. Bereghszászi, sz.-miklósi, borzso-
vai, szárfalui, komjáthi és nagy-szőllősi esp. Huszt . Felsö-
verhovinai, alsó-verhovinai, huszti, száldobosi és dolhai 
esp. Mármaros-Sziget . Dombói, rahói, talaborfalvai, taracz-
közi és szigeti esp. 

X. A g y ő r i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Kis-Bér. 
Ta ta i , kis-béri, péri esp. Győr. Győri, kónyi, téthi esp. 
Magyar-Óvár . Mosoni, magyar-óvári , féltoronyi, nizsideri 
esp. Sopron. Kismartoni , ruszti , nagy-martoni, soproni esp. 
Csepregh. Sz.-mártoni, locsmándi, csepreghi esp. Kapuvár . 
Széplaki, kapuvár i , szanyi esp. 

XI . A s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k i m e g y é -
b e n . Fehérvár . Fehérvár i székesegyházi, valamint a felső, 
közép és alsó esperességek. Csákvár . Csákvári , váli, adonyi, 
bicskei esp. Budai v. k. ; központ : Vörösvár. Budai espe-
rességek. 

X I I . A k a l o c s a i é r s e k i m e g y é b e n . Kalocsa. 
Kalocsa, Szakmár , Bátya , Sz.-Benedek, Dusnok, Faier , 
F o k t ü , Lak , Miske, D. -Pata j , Akasztó, Csanád, Császár-
töltés, Hajós, Keczel, Kis-Kőrös, Nádudvar , Sükösd, Vad-
ker t pléb. Baja . Baja , Sz.-István, Vaskút , Báthmonostor, 
Baracska, Biki ty, Csávoly, Borsód, Jankovácz, Mélykút , 



Tatháza, Felső Sz.-lván, Almás, Madaras, Katymár, Kún-
haja pléb. Zombor. Gara, Csatalja, Dantova, Rigyicza, 
Szántóvá, Sztanisics, Krushevlya, Gákova, Béreg, Kolluth, 
Bezdán, Monostorszegh, Zombor, Nemes-M.litics, Csonoplya, 
Kernya, Szivacz pléb. Apathin. Apathin, Priglevicza Sz.-
Iván, Szonta, Doroszló, Bresztovácz, Raer Militics, Bogo-
jeva, Veprovácz, Kupuszina pléb. Szabadka. Szabadkai 3 
p'.éb., Ludas, Bajmok, Csantavér, Omorovicza, Pacsér, To-
polya, Baj ta pléb. Bács. Bács, Hodságh, Karavukova, Dé-
rony, Parabuty, Bács-Ujvalu, Vajszka, Pládna, Novoszelló, 
Bukin, Obrovácz, Tovarishova, Kula, Fdippova pléb. 0 -
becsei v. k. ; központ : Zonta. Horgas, Martonos, O-Kanizsa, 
Adorján, Zenta, Ada, Moholy, Petrovoszello, 0 Becse, Ti-
sza-Földvár, Sz.-Tamás, Hegyes pléb. Újvidék. Újvidék, 
Titel, Josefsdorf, Temerin, Ókér, Fu tak , Cséb, Gajdobra, 
Palánka, Kuczura pléb. 

XI I I . A n a g y v á r a d i 1. sz . p ü s p ö k i m e g y é -
b e n . Bihar-Kraszna-közép-szolnoki v. k. ; központ: Nagy-
Várad. Körösi, várad-olaszi, bettyói, érmelléki sárréthi, 
fekete-körösi, belényesi, krasznai, közép-szolnoki esp. Bé-
kési v. k. ; központ : Gyula. Gyulai és endrödi esp. 

XIV. A c s a n á d i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Szegedi 
1-ső v. k . ; központ: Szeged-Palánk. Kis-Telek, Szeged-
Palánk, Szeged-Alsó-város a tanyákkal, Szeged-Rókus az 
idetartozó tanyákkal. Szegedi 2-ik v. k. ; központ: Szeged-
Felsö-város. Szeged-Felsö-város az idetartozó tanyákkal , 
Szöreg, Kis-Zombor és a makói egyházkerület, kivéve az 
Arad alsó kerülethez csatolt helyeket. Arad alsó v. k. ; köz-
pont : Arad. Arad alsó egyházkerület, uj-aradi kerület és a 
makói egyházkerületből Marczibánya, Dombegyháza, Kun-
ágota, Götztelep és Batonya. Arad-hegyaljai v. k. ; központ : 
Sz.-Anna. Arad felső egyházkerület és arad-hegyaljai kerü-
let. Temes-alsó v. k. ; központ : Temesvár. Temes-vára és 
külvárosai, lippai és Temes-alsó egyházkerületek. Biliét. 
Felső-temesi és biliéti esp. Versecz. Verseczi és Torontál 
alsó esp. kerületek. Oravicza. Oraviczai, fejértemplomi és 
krassói esp. Nagy-Becskerek. Nagy-Jécsai és közép-torontáli 
esp. Nagy-Kikinda. Csanádi, nagy-kikindai esp. 

XV. A z e r d é l y i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Gyer-
gyó-Felcsiki v. k. ; k. p. Csik-Somlyó. Gyergyói és felcsiki 
főesp. Csik háromszéki v. k. ; k. p. Kézdi-Vásárhely. Alcsiki 
és háromszéki főesp. Udvarhely. Sepsi-miklósvári és barcza-
sági, továbbá udvarhelyi é3 marosi főesp. Kolozsvár. Kolos-
dobokai, szolnoki, torda-aranyosi esp. K.-Fejérvár. Bánya-
vidéki , gyula-fejérvári , szeben-fogarasi, erzsébetvárosi, 
hunyadi és küküllői esp. 

XVI. A z e g r i é r s e k i m e g y é b e n . Miskolcz. 
Mező-kövesdi, harsányi, polgári és miskolczi esp. Eger . 
Szendrői, várkonyi, apátfalvai és egri esp. Kápolna. Felső-
hevesi, közép-hevesi és alsó-hevesi esp. Török-Sz.-Miklós. 
Tiszáninneni, tiszántúli és kún-sz.-mártoni esp. Gyöngyös. 
Felső-pataji , közép-pataji és alsó-pataji esp. Jászberény. 
Felső-jászi és alsó-jászi esp. Nagy-Kálló. Kis-váradi, rako-
mázi, nyiregyházi, nagy-kállói és püspökladányi esp. 

XVII . A r o z s n y ó i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Rozs-
nyó. Rozsnyói, várgedei, putnoki, rimaszécsi, murányi, grani 
esp. Losoncz. Füleki, losonczi, mátrai, gácsi és kis-honti esp. 
Torna. Tornai, jószói és szepesi esp. 

XVI I I . A s z e p e s i p ü s p ö k i m e g y é b é n . Lőcse, 
Olaszi, lőcsei, schawnicki esp. kerületek a szepes-helyi és 
szepes-váraljai plébániákkal. Podolin. Felkai, késmárki, 
duna-veczi és lublói esp. Rózsahegy. Felső-liptói, közép-
liptói, alsó-liptói esp. Turdossin. Felső-, közép- és alsó-
árvai esp. 

XIX . A s z a t m á r i p ü s p ö k i m e g y é b e n . 
Szatmár-máramarosi v. k. ; le. p. Nagy-Bánya. Szatmári, 
fehér-gyarmati, nagy-károlyi, erdődi, nagy-bányai, szigeti, 
huszti esp. Bereg-Ugocsa-Unghi v. k. ; k. p. Munkács. Be-
reghi, ugoc sai, felső-unghi, alsó-unghi esp. 

XX. A k a s s a i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Kassa. 
Kassai, szikszói, szepsi és saczai esp. Ujhely. Újhelyi, tokaji , 
bodroghközi, gönczi esp. Homonna. Homonnai, gál-szécsi, 
nagy-mihályi esp. Eper jes . Eperjesi, sóvári, szebeni, tarczai 
esp. Bártfa. Bártfai, tapolyi, sztrokkói esp. 

XXI. A g y u l a-f e h é r v á r i é r s e k i m e g y é b e n . 
Balázsfalva. Balázsfalvi, fehérvári, elekesi, enyedi, örmény -
székesi, m.-bagói, bisztrai, kuti, maros-ujvári esp. Erzsé-
betváros. M. bényei, erzsébetvárosi, somfalvi, (sövényfalvi), 
vajdakuti , aranyosi, medgyesi esp. Torda-kolozsvári v. k . ; 
k. p. Kolozsvár. Böői, m. pogácsái, alsó-pogácsai, tordai, 
katonai és kolosvári esp. Kolozs. Kolozsi, faragói, meregyői, 
morlaki, palatkai, sz.-mártoni, dergelyi, milováni esp. Maros-
Vásárhely. Szász-régeni, gyergyói, radnóti és marosludasi 
esp. Fogaras. Fogarasi , háromszéki, nagy-szebeni, udvarhe-
lyi, czikenthali esp. 

XXII . A l ú g o s i p ü s p ö k i m e g y é b e n . Lúgos. 
Alsó-lugosi, felső-lugosi, buziási, temesvári, csákvári, toron-
táli, oraviczai, bogsányi és váradi esp. Vajda-Hunyad. 
Hátszegi, szilvölgyi, várhelyi (ulpia t rajana) , vajda-hunyadi, 
bábolnai, cudsiri és halmágyi esp. 

XXIII . A n ,-v á r a d i g. sz. p ü s p ö k i m e g y é b e n . 
Nagyváradi 1-ső v. k. ; k. p. Nagy-Károly. Érmelléki, erdődi, 
erdö-szádi, szamosközi, bükkaljai és szatmári esp. Nagyvá-
radi 2-ik v. k. ; k. p . : Nagyvárad. Lunkai , farnosi, gyiresi, 
galsai, marosi, boros-sebesi, pappfalvai, nagy-létai, vasadi, 
hollódi, belényesi, sebeskőrösi k e r . és Nagy-várad. 

XXIV. A s z a m o s u j v á r i p ü s p ö k i m e g y é b én . 
Szamos-Ujvár. Szamös-ujvári, sz.-margitai, raczkÖi, retegi, 
keresztúri, betleni és oláh-láposbányai esp. Szurdok. Alparéti, 
vaádi, szurdoki, buzai, gyulai , lozsárdi és széki esperessé-
gek. Naszód. Naszódi, budaki, bisztricai, csokinányi, kápol-
nokmonostori esp. Nagy-Somkut.Nagy-nyiresi,nagysomkuti, 
ippai, krasznai, magyarvalkói, peresei esp. Er-Mindszent. 
Alsóvársaczi, prédi, érmelléki, ilyésfalvai, nagyszegi, sám-
sondi esp. Nagy-Bánya. Tzarvadi, avasi, felsőbányái, nagy-
bányai, szatmári, szinyérváraljai esp. M.-Sziget. Turczi, 
jizai, szoódi, kaszói, marai, szigeti és vissói esp. 

XXV. A p a n n o n h a l m i f ő a p á t s á g b a n . Sz.-. 
Márton. Sz.-mártoni kerület. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 19. (F e 1 e k e z e t n é l k ü 1 i i s k o l á k . ) 

(Folytatás.) A budapesti tankerületi tanfelügyelő úr kör-
rendelete harmadik pontjában megtiltja, hogy a M i -

43 * 
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a t y á n k , Ü d v ö z l e t s e g y é b i m a f o r m á k a r e n -
d e s t a n i t ó k á l t a l t a n í t t a s s a n a k v a g y i s -
m é t e l t e s s e n e k . Mindenekelőtt szemünkbe ötlik a tan-
felügyelő úr által használt osztályozása a tanítóknak. Ezen 
osztályozás szerint a népiskolai tanítók rendes tanítók s 
minthogy a vallástan itókkal ellentétbe helyeztetnek, világos, 
hogy a t a n f e l ü g y e l ő ú r s z e m é b e n a v a l l á s -
t a n í t ó k r e n d k i v ü l i t a n í t ó k s e s z e r i n t a 
t á r g y i s , melyet előadnak, r e n d k i v ü l i t a n t á r g y . 
Minek iparkodott tehát a miniszter úr képviselőházi beszé-
dében velünk elhitetni, hogy a vallásra ő is és a törvény is 
fősúlyt fektet, midőn azt az előadandó tantárgyak közt első 
helyre teszi, mikor majdnem ugyanazon időben a tankerü-
leti tanfelügyelő kiadott rendeletében a vallást rendkivüli 
tárgynak jelenti ki és a vallástanitókat rendkivüli tanítók-
nak ? Avagy az u j közoktatás i törvényben a fösúly a rend-
kivüli t an tá rgyakra fektettetett ? 

Az egyháznak, az államnak, a községeknek s az 
egyeseknek érdeke azt követeli, hogy a népnek első nevel-
tetése vallásos legyen, hogy az egész elemi oktatás vallásos 
alapokra legyen fektetve. A mi közoktatási törvényünk ezt 
máskint rendeli, a vallást az iskolából kiküszöböli s csak 
mint rendkivüli tantárgyat hagyja meg mindannak daczára, 
hogy a rendes tantárgyak között első helyen említi. Ez t a 
vallásfelekezetek észrevették s azér t történtek a közös-
iskolák elleni agitátiók és ha a szülők még jobban észre-
veszik a közösiskolának áldásai t , melyekben őket s gyer-
mekeiket az állam részeltetni akar ja , alkalmasint még job-
ban fognak agitálni, néma közösiskolák ellen, hanem a fele-
kezetiek mellett s a miniszter úr egyik csudálkozásból a má-
sikba fog esni. 

Ami as i m á n a k a z i s k o l á b a n a r e n d e s t a -
n i t ó á l t a l i t a n i t t a t á s á t v a g y i s m é t e l t e t é s é t 
i l l e t i , erre nézve bátrak vagyunk kimondani, hogy a tör-
vény vagy annak végrehajtói ismét nem veszik figyelembe 
a népnek nézeteit s igényeit. A n é p a z i s k o l á b a a z é r t 
k ü l d i g y e r m e k e i t , h o g y o t t m i n d e n t t a n u l -
j a n a k , t e h á t a v a l l á s t i s , a z i m á d s á g o t i s ; 
m i n t m e l y d o l g o k a t a n é p m é g m o s t a z é l e t -
r e n é z v e é p o l y s z ü k s é g e s e k n e k t a r t , m i n t 
a t ö b b i t a n t á r g y a k a t . 

Ha már most az imádság megtanulását pusztán a val-
lásra szánt l ' / j órára szorítja a törvény s az ismétlést más 
órákban meg nem engedi, a vallástanitónak iszonyú terhes 
munkát ró vállaira s majdnem sikertelen munkát, mert a 
gyermek talán megtanuland imádkozni valahogy, de sehol 
sem látja az imának gyakorlását, tehát azzal nem is sokat 
törődik. 

Lássuk ezt példában. Mi, kik e sorokat i r juk, hit-
elemzöje vagyunk egy háromosztályú leánytanodának. Az 
első osztályban van 105 tanonezunk, köztük 99 katholikus. 
Ezen gyermekek ezentúl az iskolában csak jelenlétünkben 
fogván imádkozni, komolyan hozzá kellett látnunk, hogy 
az imádságokat megtanulják s tud ják . Az első kisérletne c 
eredménye az volt, hogy a 99 kath. gyermek közül 25—30 
tudott keresztet vetni s a Miatyánkot elmondani, a többi 
semmit. Mi most a mi teendőnk? Minthogy csak l'/2 óránk 
van ezen osztályban, tehát a legjobb esetben csak négyszer 

imádkozhatnak a gyermekek, nem marad egyéb hátra, mint 
hogy az imádságokat majdnem egyenkint kell minden gyer-
mekkel betanítanunk, kikérdeznünk, gyakorolnunk; holott 
a felekezeti iskolában mindennap négyszer imádkozván, 
minden imát beosztás útján szépen meg lehetett tanulniok a 
gyermekeknek gyakorlatból. 

Azt fogja azonban valaki ellenvetni, hogy ez a s z ü -
l ő k h a n y a g s á g a . Igen az ; de a viszonyokat úgy kell 
venni, amint vannak, nem pedig azokat képzelni. Szemünk-
be mondotta egy anya, kit felszólítottunk, hogy odahaza 
gyakorolja gyermekével az imákat vagy legalább felügyel-
jen, hogy a gyermek maga mondja el : miszerint neki ar ra 
ideje nincs, külömben azért küldi az iskolába s azért fizet, 
hogy mindent megtanuljon, amire szüksége van. 

Igaz ugyan, hogy a körrendelet szavai szerint kivételt 
is szabad a nemimádkozásban tenni, ha a szülők kívánatára 
az iskolaszék azt megengedi. De tessék tehát már most a 
szülőket egyenkint bejárni s őket felvilágositani arról, hogy 
hát a közösiskolai rendszer az imának gyakorolhatását nem 
türi, hogy tessék folyamodni, aláirásokat gyűjteni, stb. stb. 

Valóban elmondhatjuk, hogy a közös iskolákat nem a 
népnek csinálták, hanem tudományos experimentátió ked-
véért a zöld asztalnál kigondolták, semmi tekintettel sem 
levé n a nép igényeire. 

Pedig, uraim, az imát önök fölöslegesnek mondhatják 
ugyan, de a nép, a hivő nép, nem osztja önök közös vallási 
nézeteit. Nem osztja külföldön. Ime egy példa: N a s s a u 
tartományban behozatott az egyedül boldogító (! !) közös-
iskolai rendszer. A nép ez ellen folyamodott a hatósághoz, 
a kormányhoz, az országgyűléshez; mind nom használt 
semmit. Hozzáfogott tehát a nép s aláírások, családi szö-
vetkezések s községi határozatok útján iparkodott azt el-
érni, mit a kormány tenni nem akart . S csakugyan több 
közösiskolát megbuktattak. O b e r l a h n s t e i n b e n , pél-
dául, a közösiskolában Trommershausen protestáns lelkész 
egyátalán nem akar ta ^türni, hogy a gyermekek keresztet 
vessenek s az Üdvözletet elmondhassák a tanóra elején vagy 
végén ; ő azt követelte, hogy a gyermekek egy közös, semmi 
felekezetre sem'vonatkozó, imát mondjanak, — úgy mint 
nálunk, nehogy a másvallásuak lelkiismeretei megsértesse-
nek. Volt pedig 4—6 protestáns gyermek 80—100 katholi-
kus között. A szülők végtére felboszankodtak ezen közös-
ködési mania ellen, aláirásokat gyűjtöttek s a község fen-
sőbb utasítás következtében az iskolákat vallásfelekezetek 
szer int osztotta be s a katholikusok iskoláinak igazgatását 
a lelkészre bizta, a 10—15 protestánsnak külön iskolát 
nyitva. 

Ez alkalommal ide i r juk a z o n m á s v a l l á s f e l e -
k e z e t ü e k e t , m e l y e k m i a t t P e s 11 e r é z v á r o s -
n a k m i n d e n i s k o l á j a k ö z ö s s é v á l t , a z i m á k 
l e t i l t a t t a k , a k e r e s z t e k , a k é p e k , k i d o b a t t a k . 
A főelemi tanodában van 493 katholikus, 3 református, 3 
evang., 5 zsidó. — A keresztutezai tanodában 273 kath., 8 
zsidó. — A hajósutezai tanodában 351 kath., 2 réf., 1 
evang., 6 zsidó. — A gyárutezai leánytanodában 276 ka th . 
1 réf., 13 zsidó. — A kétszivutezai tanodában 225 kath. , 7 
réf., 5 evang., 4 zsidó. — A kismezöutezai tanodában 106 
kath., 2 evang. Az összes i f júság: 1724 kath, , 13 réf., 11 



evaiig., 36 zsidó. — Es ezen 1724 kath. gyermeknek 60 
máevallásu miatt nem szabad keresztet vetnie, nem szabad 
imádkoznia, nem szabad ke'peket, kereszteket látnia ! Ezt 
nevezik azután vallásszabadságnak, lélekismeretszabadság-
nak Magyarország fővárosában. (Folyt, köv.) 

P E S T . (E g y e t e m e s z s i n a t i m o z z a n a t o k . ) 
Nem lesz talán érdektelen egy nem régen Rómában megje-
lent kis füzetről tudomást szereznünk, mely azon átalános 
balvélemény ezáfolgatásával foglalkozik, hogy az egyetemes 
zsinatnak, ha csakugyan nagy eredményeket akar létesíteni, 
szerfelett soká keilend húzódnia. A kis, 27 lapra terjedő, 
állitólagosan német főpapnak tollából folyó füzet, a törté-
nelein fonalán bizonyít ja , mily helytelen ezen feltevés; 
megmutatván, hogy a legfontosabb zsinatok többnyire csak 
rövid ideig tartottak. 

Igy tartott az első niceai zsinat 2 vagy 3 hónapig, az 
első kostantinápolyi 2 hónapig, az ephezusi 2 hónap-, 9 na-
pig, a chalcedoni 3 hétig, a második konstantinápolyi 2, a 
harmadik 10 hónapig; ép oly soká a második nicaei is, míg 
a negyedik konstantinápolyi csak 5 hónapig, az első lateráni 
épen csak 18 napig tartott. Szintoly rövid volt a második 
lateráni is, mely 17 napig, a harmadik, mely 19 napig, a 
negyedik lateráni és az első lyoni, melyek 20—20 napig 
tartot tak, míg a második lyoni 2 hónapig s tiz napig és a 
viennei hét hónapig tartott. Hosszabb volt a konstanzi, 
mely negyedfél éven át húzódott, míg a florenczi csak 9 
hónapig, ellenkezőleg az ötödik lateráni 5 esztendeig tartott . 
A tridenti zsinat ugyan 18 esztendeig tartott, de ha levon-
j u k a többszörös, néha igen tetemes, félbeszakítást, azt 
lát juk, hogy az atyák voltaképen csak 2—3 esztendeig ültek 
együtt. 

* 
* * 

A püspökök lassankint már összegyülekeznek Rómá-
b a ; ugy hiszik, hogy november végéig mindnyájan ott lesz-
nek, mikor aztán az előkészítő gyűlések kezdetüket veendik. 

* 
* * 

A zsinati ülések helye belsőleg is már majdnem egészen 
elkészült. A még hátralevő munkálatok tökéletes befejezése 
után még egy kísérlet fog tétetni az akustika iránt, mely 
czélból a terembe sok embert bevinni szándékoznak, mint-
hogy a jelenlevőknek mennyisége a hangnak mikénti elter-
jedésére nem csekély befolyással van. 

* 
* * 

Az egyetemes zsinat folytonos izgatottságban tar t ja a 
protestáns sajtót nomcsak Európában, de a távol Ameriká-
ban is. Nem múlik el hét anélkül, hogy a newyorki lapok 
ezen tárgyra nézve néhány czikket ne hoznának, melyek 
többnyire a zsinat leendő határozmányaival foglalkoznak s 
azoknak előreláthatólag nagy horderejét épen nem tagadják. 
Többi laptársai közül az ismeretes Herald tűnik ki végtele-
nül hosszú czikkei által. Nem régen a Rómába utazandó 
püspökökhez fordult, sajnálkozván felettük, hogy a jezsuiták 
j á rma alatt nyögnek, hogy Rómába mennek anélkül, hogy 
az ott szóba hozandó ügyek iránt kellőleg tájékozva volná-
nak és hogy a syllabusnak elismerése és elfogadása által 
alkalmasint compromittálandják magukat. 

Ehhez hasonló szellemben nyilatkozik Jácint atya 

felett is, kinek apostasiáját nagy örömmel üdvözli; »egy 
vittembergi barát a 16 században nagy csapást mért a ró-
mai egyházra, — úgymond — és azt két részre robbantá ; 
most egy franczia barát hasonlót művel a 19. században." 
Jácint atya valóban örülhet ily bókoknak, melyek protestáns 
tollból folyva, kétszeresen meggyalázok a szerencsétlenre 
nézve. Jól mondja a Monde : Jácint ünnepélyes fogadtatás-
ban részesülend az uj világban; bő alkalma leend holmi 
meetingeken szónokolhatni, sőt még egyes katholikusok is 
fognak talán hozzá állani, de olyanok csak, minők nálunk 
is elegen vannak, az úgy nevezett álkatliolikusok, névszerinti 
katholikusok. A sensatio néhány napig fog tartani s aztán 
vége lesz mindennek ; mert az egyesült államok katholiku-
sai igen csekély kivételekkel hü fiai a szentatyának s a 
papság hiven ragaszkodik hivatásához, miből az következik, 
hogy a kath. templomok zárva maradnak Jácint előtt és ép 
oly kevéssé fog neki sikerülni, mint bizonyos elődeinek, ott 
a schisma magvát elhinteni. Az egyesült államokban nem 
hiszik, hogy az ember katholikus s egyszersmind lázadó is 
lehessen a szentatya ellen; mert az amerikai polgár szereti 
ugyan a polgári szabadságot, de a vallási szabadosság gya-
nús előtte, amiértis Jácint atya igen szomorú tapasztaláso-
kat teend Amerikában. 

* 
* * 

A Marét- és Jáczintféle elvekhez hasonlókat a német 
irodalom is tud már felmutatni, ér t jük péld. a Jánus neve 
alatt nem régen Lipcsében kijött nagyobb munkát és Liano 
füzeteit. Ily munkák az egyháznak közellévő diadalát nem 
fogják félbeszakítani, annál kevésbbé meggátolni. 

# 
* * 

Egészen nagy hirnevéhez méltó mgr Manning west-
minsteri érseknek ilyezimü pásztori lovele : Az egyetemes 
zsinat és a pápának csalhatatlansága. Egy függelékben köz-
vetlenül Marét ellen fordul s ezt ép oly rövid mint velős 
érveléssel megezáfolja, befejezésül használván sz. Leónak 
eme szavait : Soliditas enim illa, quam de Petra Christo 
etiam ipse Petra factus accepit, in suos quoque se transfudit 
haeredes. 

* 
* * 

Párisban ilyezimü lap is létezik : ,A kiközösített', mely 
jelenleg adományokat gyűj t a Nápolyba utazandó szabad-
gondolkozók utazási költségeinek fedezésére. Hogy ipar-
kodnak ezek mindnyájan esztelen és erőtlen hánykolódásaik 
által IX Piusnak diadalát még csak fényesebbé tenni ! 

* 
* * 

A zsinatoni megjelenés alól felmentett püspökök száma 
eddig 63- ra rúg. 

* 
* * 

Bolognában '„II Concilio Ecumenico Vaticano" havi 
füzetek fognak megjelenni, melyeknek feladata lesz nem-
csak a zsinat iránti eszméknek tisztázását, hanem a zsinati 
mozzanatok és határozmányok lehetőleg hamar és hü köz-
lését is eszközölni. Ezenkivül egy társulat van alakulóban, 
mely az olasz katholikus sajtónak segélyezését és felvirágoz-
tatását tűzte ki czéljául; a társulat élén Casoni jóhirű 
ügyvéd áll. 

* 
* * 

Midőn szentatyánkat annyifelül üldöztetni lát juk, jól 
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esik időről időre a fiúi kegyelet és ragaszkodás egyes jelei-
ről is tudósíthatnunk olvasóinkat. Ezeknek egyik leg-
újabbika, mely a mondovii megyéből származik, a követ-
kező felirat, mely számos aláirással fedve oly czélból nyúj-
tatott be a szentatyának, hogy szivét számos kellemetlen-
ségei közepette némileg vigasztalja. A felirat következő-
képen hangzik : Szentséges Atyánk ! Mi alólirottak, a mon-
dovii megyébe kebelezett N. N. község plébánosa és hivei, 
erősen meg vagyunk győződve arról, hogy azon legújabb 
botrány, melyet az egyház egyik szolgájának hitehagyása 
szolgáltatott, atyai szivedet mélyen megsebzette, hozzájá-
rulván azon számtalan és keserű fájdalom, melyet az egyház 
ellenségeinek a közellevő zsinat elleni áskálodásai annak 
naponkint okoznak, mely fájdalmat minden jó, egyházához 
hű és engedelmes, katholikus veled együtt mélyen érzi. 

Vezéreltetve azon szándék által, hogy amennyire tő-
lünk telik, megvigasztaljuk az Urnák szeplőtelen aráját , 
Krisztus egyházát s hogy kesergő atyai szivednek is némi eny-
hítést szerezzünk, kinyilatkoztatjuk ezennel ünnepélyesen, 
hogy a katholikus, apostolikus, római anyaszentegyháznak 
engedelmességében holtunkig hiven megmaradva, a legkisebb 
megszoritás és minden habozás nélkül a leendő vatikáni 
zsinatnak bárminemű rendeleteit és határozmányait kész-
séges akarattal elfogadjuk, akár a fegyelemre, akár az er-
kölcsökre vonatkozzanak azok s hogy azoknak belső en-
gedelmességgel alávetjük magunkat ; kárhoztatván egy-
szersmind s visszautasítván mindazt, amit ezen zsinat az 
egyház felvirágoztatásának és a lelkek üdvének érdekében 
visszautasítani és kárhoztatni fog. 

Erősen bizva továbbá Krisztus urunk csalhatatlan 
Ígéretébe, aki Péterér t imádkozott, hogy hite soha sem 
fogyván, a reá épített egyházon se vegyenek erőt soha a 
pokol kapui : kinyilatkoztatjuk és megígérjük, hogy mind-
azt, mit te határoztál, parancsoltál és kárhoztattál, nem 
kisebb engedelmességgel elfogadjuk, mint azt, mit jövőben 
határozni, rendelni, parancsolni vagy kárhoztatni fogsz, 
mint Péternek méltó utódja azon széken, melynek csalha-
tatlanságában erősen hiszünk. 

Ezen ünnepélyes hitvallásunkon kivül, melylyel jó-
szántunkból és őszintén járulunk eléd, Krisztusnak felséges 
helyettese elé, némi ajándékot is bátorkodunk lábaidhoz 
letenni, hogy utánozva az evangeliumi szegény özvegyet, 
erőnkhez képest segítsük neked ama súlyos terhet viselni, 
melyet a leendő zsinatnak minden bizonynyal roppant költ-
ségei vállaidra rónak. Fogadd szívesen e csekélységet, me-
lyet püspökatyánk által bemutatunk neked, mint anya-
szentegyházunkhoz-, a szentszékhez- és magasztos szemé-
lyedhezi hü ragaszkodásunknak őszinte jelét. 

Bárha ezen kegyeletes cselekedetünknek az lenne 
eredménye, hogy a boldogságos, szeplőtelenül fogantatott 
Szűznek kegyes közbenjárása folytán megtérnének azok, 
kiknek hitehagyása olyannyira megsebzi szivedet s ha 
majd mindenünnen seregeinek össze trónod köré azok, 
kik rendíthetlenül ragaszkodnak hozzád, akkor megér-
kezett azon idő, melyről az írás mondja : Oportet haereses 
esse, ut qui probati sunt, manifesti fiant. Ez leend ujabb 
bizonyitéka azon csudás segélynek, melyben a Szentlélek 
örökké részesíti egyházát s melynél fogva erősen meg va-

gyunk győződve, hogy a leendő zsinat az egyház és a pol-
gári társadalom számára m e g f o g j a teremni mindama jó 
gyümölcsöket, melyeket annak egybehivása alkalmával 
említél. 

Ezen édes reményekben csókolva kezedet s esedezve 
atyai áldásodért, maradunk hü és engedelmes fiaid. (Követ-
keznek az aláírások.) 

ALSÓ-SZEMERÉD. (A p á p a c s a l h a t a t l a n -
s á g a.) Már maga a czim is borzasztó; hát még ami rákö-
vetkezik ! 

Ne ijedjen meg a jámbor olvasó. Nem azt akarom én 
vitatni : váljon a pápa csakugyan csalhatlan-e vagy sem ; 
hanem függőben hagyva a megfejtésre váró tételt, csak kér-
dezni akarom ezúttal, hogy h á t h a m é g i s a z ? 

Mert lám, némely külömben jeles theologus, püspök s a 
„világiak roppant (?) sokasága," szóval, az úgy nevezett 
„liberális katholikusok pár t ja" aggódik a felett, „hogy a 
csalhatlanság" — t. i. a pápáé — „valóban az egyház dog-
májává emeltetik." ') 

„ E m e l t e t i k " ! ! Aka r j ák talán mondani a liberális 
katholikusok: a c s a l h a t l a n s á g a z e g y h á z á l t a l 
d o g m á u l j e l e n t e t h e t i k k i ? 

Ha lehet e felett aggódni, kétségkivül felteszi a liberális 
kath. párt ennek lehető bekövetkezését is. Felteszi, hogy az 
egyház, a csalhatlan egyház, olyasmit foghat igazságul kije-
lenteni, ami felett neki csak aggódnia lehet. Vagyis, hogy 
concrete szóljunk, a liberális kath. párt attól tart , hogy a 
pápa csalhatlansága, mely szerintük sem az irás-, sem a ha-
gyományban nem foglaltatik s a történelem is ellene szól, 
hogy, mondom, a csalhatatlanság a legközelebbi zsinaton 
dogmául fog kijelentetni s i g y a z e g y h á z , a h i t é s 
e r k ö l c s d o l g á b a n c s a l h a t l a n e g y h á z , h i b á b a 
f o g e s n i . 

Aggódjanak a liberális katholikusok, ha kedvük tart-
j a ; én nem féltem az egyházat. „Nec portae inferi." 

H a a p á p a c s a l h a t l a n s á g a c s a k u g y a n a 
k i n y i l a t k o z t a t o t t h i t i g a z s á g o k k ö z t f o g l a l 
h e l y e t , a c s a l h a t l a n e g y h á z d o g m á u l f o g j a 
a z t k i j e l e n t e n i , h a n e m m a , h o l n a p ; h a p e d i g 
c s a k e m b e r i v é l e m é n y , u g y a n a z o n c s a l h a t -
l a n e g y h á z e l f o g j a a z t e j t e n i , s ő t , h a a s z ü k -
s é g ú g y k i v á n j a , k á r h o z t a t n i i s . 

Ez az én ultramontán hitem. E hitemnek egyszerű 
oka pedig nem más, mint magának az egyháznak csal-
hatlansága. 

De váljon a liberális katholikusok párt ja nem hiszi-e 
az egyház csalhatlanságát ? Minden bizonynyal ; külömben 
nem nevezné magát ka thol ikusnak ! 

De ha igy, miért aggódik tehát ? 
Aggódik, mert tar t azon „hatalmas és most uralkodó 

párttól, melynek élén a római curia és a jezsuitarend, e két 
szoros szövetséges, áll2), mely pár t nem lát, nem okoskodik, 
hanem csak vakon rohan" s tán magával ragadná — egészen 
be a halál torkába — az egyházat is, hacsak azon kitűnő és 

') „Havi Szemle" III . évf. IX. f. 602.1. 
') „Havi Szemle" id. h. 693.1. 
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mérsékelt szellemek — Jácint et comp. — utjokat nem 
állanák ! ! 

„ U r a l k o d ó p á r t ! " 
Váljon mit koresnek a pártok Krisztus egyházában ? 

Mit különösen a dogmák mezején ? 
„Istennek müve az egyház ; tehát nem iskola, nem 

puszta tanintézet, melyben az taníthat, aki akar s azt tanít-
hatja, amit akar, melyben a mindenféle vélemények zajos 
vitáiban az elmék minden irányban elragadtathatnak, mert 
hiszen egyik tudós véleménye oly emberi vélemény, mint a 
másiké. Az egyház az Isten müve lévén, mindig csak az a 
kérdés tehát, mint tanitott Krisztus ? mit hirdettek az aposto-
lok ? mit hisz mindig és tanitott az egyház?" 1) 

Mit jelentsen tehát azok aggodalma, kik bizonyos 
hatalmas párt befolyásától féltik az egyházat ? Attól tar tanak, 
hogy az egyház a hamisságra fogja rányomnia dogma szent 
bélyegét ? Hogy az egyház hibába esik ? 

Nem izgatás-e ez az egyház ellen, melyot mindnyá-
junknak hallgatnunk kell? 

Nincs mit aggódnunk ! „A zsinat nem rohanva, teendői-
ben el nem ragadtatva, hanem a Szentlélök sugalmára és 
az örök bölcseség tanácsára hallgatva fog eljárni. Szabad 
felszólalás, csendes, komoly m egfontolás fogja minden vég-
zéseit megelőzni ; nem lesz a zsinat végzéseiben más, ha-
nem csak igazság, bölcseség, jogosság. Biztosíthat erről kit-
kit a zsinati a tyák sz. tiszte, tudománya, kötelességérzete, 
ügytapasztalata,aggkoruknak higgadtsága,legfőkép pedig és 
minden >k előtt az egyháznak megigért Szentlélek tevékeny 
segedelme, mely mellett az igazságtól a zsinat el nem 
térhet.8) 

Aggódjanak tehát a liberális katholikusok, ha kedvük 
tar t ja ; én nyugodtan várom a csalhatlan egyház végitéletét 
— a pápa csalhatlanságára nézve is ; — ha ez bármily alak-
ban megjő, hivő lélekkel mondom : „Roma locuta, causa 
finita !" Fábián János 

TURIN. (A p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a s a z 
o r l é a n s i p ü s p ö k . ) Az orléansi püspök Rómába uta-
zása előtt gyönyörű levélben búcsúzott el híveitől s tudtuk-
ra adja, miszerint a zsinat határozatainak a legkészsége-
sebben aláveti magát, ellenkeznék bár egyik vagy másik 
határozat személyes nézeteivel. S ez helyesen, ez catholice 
volt moüdva és irva. A ft . püspök úr azonban nem elégedett 
meg ezen első levelével, hanem kibocsátott híveihez egy 
másikot is, melyben szemrehányást tesz a kath. sajtó azon 
részének, mely a pápa csalhatatlanságát felemiitette, védte 
s ez alkalommal kijelenti, miszerint a pápa csalhatatlansá-
gának, mint az egyház dogmájának, kijelentését nem tart ja 
alkalom-, időszerűnek. 

Mi őszintén sajnáljuk, hogy Dupanloup, a franczia, 
sőt az egész katholika, egyháznak kitűnő főpapja, az első 
és egyedüli eddig az egész világ püspökei között, ki a pápa 
csalhatatlansági dogmájának kihirdettetése ellen oly ünnepé-
lyesen, mint ezt teszi, protestál. Kénytelenek vagyunk ki-
jelenteni, miszerint a ft. püspöknek ezen levelét mi alkalom-, 

') János érsek főpásztori körlevele híveihez, november 8. 1869. 
') Id. főpásztori körlevél. 

időszerűtlennek jelentjük ki s véghetlenül sajnáljuk, hogy 
Dupanloup e pontban az egész világ egyházellenes lapjaival 
t a r t ; amiért általuk magasztaltatik is. 

Ami az alkalomszerűséget illeti, nem hiszszük, hogy 
Krisztus istenségének dogmatikus kijelentését az akkori vi-
lág, mely majdnem egészen ariánus volt, időszerűnek tartotta 
volna. S mégis kimondatott. Tudjuk, hogy az Immaculatá-
nak kihirdetését mennyire ellenezte az úgy nevezett köz-
vélemény s mégis kimondatott. Sőt, mi azt gondolnók, mi-
szerint arra, hogy az egyháznak valamely hite dogmatice 
kihirdettessék, épen azon idő alkalomszerű, melyben azon 
hit tagadtatik. Ha most nem alkalomszerű e hitet kimon-
dani, mikor annyian támadnak fel a római pápa, mint az 
egyház feje, ellen, mikor lesz időszerű? Váljon akkor-e, 
midőn senki kétségbe nem vonja ? 

De a ft . püspök úr szemére lobbantja a journalisták-
nak, hogy nem levén theologusok, ily dologba avatkoznak 
s ügyetlenséget követnek el. Anélkül, hogy magunkat theo-
logusoknak tartanok, tudjuk, hogy az egyház dogmául 
csak oly tant hirdethet ki, mely az Istentől van kijelentve 
s az egyházban, mint isteni kijelentés, átalánosan elismerte-
tik. Annak kitudására pedig, váljon egy vagy más dolog 
az egyháznak hite-e, itt van a szent irás, a hagyományok s 
a hagyomány kútforrásai közt a népnek hite s óhajtása. 

M e l c h i o r C a n u s „De locis theologicis" czimü 
müvének V. könyvében az utolsó fejezetben azt mondja : 
hogy a hit felől támasztott kérdésekben a hivő népnek köz-
érzülete, — sensus communis populi, — nem megvetendő 
érv. V a l e n z a Gergely pedig 1610-ben, Párisban kiadott 
De rebus fidei müvének VIII . k. 9. fejezetében azt mondja : 
a hitet érdeklő dolgokban, amennyire csak lehet, tekintetbe 
kell venni a népek egyetértését. Ugyanezen nézetet ápolja 
P e t t a v i u s is. 

Ha ezeket tekintetbe veszszük, megérthetjük E p i f a -
n i u s n a k eljárását, ki az antidicomarianusokat a nép hi-
tével czáfolta meg ; megérthetjük szent J e r o m o s t és sz. 
Á g o s t o n t , kik Vigilantius, Pelagius és Julianus ellen a 
nép hitére hivatkoztak. Honnan van az is, hogy sz. P a u -
l i n u s a püspököket inti : ut de omnium fidelium ore pen-
damu8, quia in omnem fidelem spiritus Dei spirat. 

(Vége köv.) 

IRODALOM 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. G. P. Aderholz' Buchhandlung. (G. Porscli) 8. IV. et 
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(Folytatás.) 

Adjuk a következőkben rövidke foglalatát az érteke-
zésnek. Szerző a legfőbb okot ar ra nézve, miért mellözé 
J o s e p h u s F l a v i u s a z ő „IovSaixijç ïoroçiaç Xóyoi 
— „De bello Judaico" czimü munkájában az oly jelentős 
és félreismerhetlen tényt, Jézus Krisztus megjelenését, mű-
ködését és a kereszténység elterjedését illetőleg, — abban 
találja, hogy Flavius József pártnézetből és Titus önkénye 
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szerint jár t el irott müveiben, (v. ö. 161. 1.) Minthogy pedig 
e körülmény az ő „IovSaixijg doxaioloyíag Aó/ot x'" — 
„Antiquit." czimü munkája szerkesztésében megszűnt rá 
hatni, ennélfogva semmi feltűnőbb ok nem mutatható fel a 
lib. 18. c. 3. n. 3-ban Jézusra vonatkozó hely igaz eredete 
ellen, hol Krisztusról világos tanúságot tesz és „Antiquit." 
lib. 20. c. 9. n. 1 valódisága megdöntésére, hol ő a keresz-
tényekről, bár egy pár szóval, (v. ö. 161—162. és köv. la-
pokat) emlékszik. 

T a c i t u s b ó l , a 164—165. lapokon, néhány idézet-
nek elöhozásával (v. ö. Hist. lib. Y. c. 13. — Annal, lib. 
XVI . 22. 32. etc.) felderíti szerző ezen történésznek saját-
szerű magatartását az előállítás-, felfogás- és előadásában 
azon eredményeknek, melyek a zsidókra és keresztényekre 
vonatkoznak. — Efféle passusok, helyek, említtettek fel 
Suetonius Tranquillusból 169—172 lapokon és Dio Cassius-
ból 173—174 lapokon is. — Mikből, így szól a 174 lapon a 
t. szerző, — az következik, hogy a jelzett zsidó és pogány 
történetirók, kiket az előitélet és gyakran a józan ész hasz-
nálatát is gátló pártszenvedély, féktelen vágyak, vezeténok, 
a keresztényekről csak igen egyoldalú és helytelen tudósítást 
adtak , — semmi egyéb, mint csupán és egyedül hiányos, 
teljesen meg nem bizható forrásul tekinthetők az őskeresz-
ténységre nézve mindott, ahol közvetlen tudomás forog szó-
ban ; értékesebb bizonyítékokat nyúj tanak ellenben akkor , 
ha ez iratok, mint segédmüvek, vétetnek az azon időbeli 
keresztény viszonyok és állapotok körül, melyek között a 
keresztény vallás csudálatosan terjedett, a pogányság által 
mélyen elfajult társadalmi életet úgy, hogy magok a pogá-
nyok is megbámulták, átalakítván. 

Iparkodtunk az eddigiekben egykét szóval feltárni 
azt, mit a t. szerző öt előbbi értekezéseiben is mondott ; 
lássuk most még lehető rövidséggel Friedlieb munkája má-
sodik részének hatodik értekezését, melylyel az úgy nevezett 
„Anhang"-ot a 177—228 lapokon befejezve találjuk. — 
Czélunkhoz képest, úgy véljük, annak minden más előtti 
felemlítése mellett, hogy az egész értekezés a „yfóyog" esz-
mének beható nyomozása, közelebbről komoly vizsgálása 
körül mélyed el ; elég lesz annak átalános átnézetét adni, 
miután ugyanannak részletes feltüntetésére az egész terjede-
lemben csonkíttatlanul idézni lenne feladatunk. — A 182. 
és köv. lapokon előadja szerző, hogy a „Logos" eszme a 
görögökig vihető vissza és már miletusi T h a 1 e stól (v. ö. 1. 
183), P y t h a g o r a s - (v. ö. 184. 1.), ephesusi H e r a k 1 i t-
(v. ö. 185. 1.), A n a x a g o r a s - (v. ö. 186 — 189. 11.) és P l a -
t ó n t ó l fokozatosan, egymásra vonatkozva fejlődik. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A november 15-én Pesten tartott katholikus gyű-

lésen, melyről múltkor szóltunk, minden külváros számára 
néhány tekintélyesebb polgárból álló választmány alakítta-
tott, melyeknek feladata volt városrészenkint a katholikuso-
kat összehíni s velük a katholikus iskolák ügyéről tanács-

kozni. Az összehívás Józsefváros részére a lovardába, 
Ferenczváros részére a köztelekbe megtörtént. Tanácskozni 
azonban nem lehetett, mert 100—200 zsidó, protestáns, 
roszkatholikus fiatalember, (egyetemi tanulóknak mondják, 
de mi egyetemi tanulóinkat nem képzelhetjük ily tolakodók-
nak) a tanácskozótermekbe betolakodva, hallatlan kiabálás, 
pisszegés, hahotázás által minden okos szó kiejtését lehetet-
lenné tette. S a hatóság? Ez nézte, miként gátoltatik a 
szabad polgár néhány fiatal ember által polgári jogainak 
gyakorlatában pusztán azért , mert azon polgárok, kik ta-
nácskozni akartak, római katholikusok. A zsidók, protestán-
sok; mindenféle actiatársulatok, szabadkőmüvesi páholyok, 
dalárdák s Isten tudja miféle gyüldék s társulatok szabadon 
tanácskozhatnak; de a katholikusok ne merjenek összejőni, 
hogy egymással szót váltsanak, mert ez crimen lesae, ez 
ilyek ellen minden becstelen módot fel kell használni, hogy 
egymást meg ne értsék, hogy szegyeneljék magukat még 
csak össze is jőni. Ronge egész nyáron át gyűlésezett, szidta, 
piszkolta, mocskolta a katholikusokat, azoknak hitét vérig 
sértette. Ez ellen nem szólt senki, sőt midőn egyvalaki ilyen 
rongeféle gyűlésben hite védelmére felszólalt, a hatóság egy 
közege által komolyan kérdőre vonatott s neki megtiltatott, 
hogy Ronge felolvasásait ne merészelje zavarni. Ime, most 
néhány katholikus, deákpárti, baloldali, szélsőbal, összejő, 
tanácskozni akar s ily akadályokra talál! Miért? mert ka-
tholikusok ! Sokszor meg volt már mondva, hogy Magyar-
országban a katholikusokat mindenki helótáknak tart ja,kiket 
csak rúgni, taszigálni kell. Es a katholikusok alusznak, 
mélyen alusznak, saját pénzükön halálos ellenségeiket, a 
katholikusellenes lapokat, pártolják, minden helyre katholi-
kusellenes embereket segítenek és saját egyházuk meg a 
papság meggyaláztatásának örülnek. Csak aludjatok katho-
likusok, de vigyázzatok, nehogy az örök halál álmát alud-
játok. Az egyházat nem fogjátok megbuktatni, de megtör-
ténhetik, hogy regnum Dei auferetur a vobis et dabitur 
genti dignos fructus facienti. Mat. 21.43. 

— Adakozás. A hgprimás ő fmga a pozsonyi Oltár-
egyletnek 100 ftot, a visegrádi kath. iskola támogatására 
szinte 100 ftot, valamint a komáromi kath. iskola felállítására 
is tetemes összeget adományozni kegyeskedett. 

— Köszönettel vettük a fm. hgprimás körleveleit: 
De instituto Oratorii dioecesani, quod commendatur; ob 
imminens Concilium Oecumenicum indulgentia in forma 
jubilaci conceditur és De Concilio Oecumenico et AEppi in 
illó praesentia ; — s Fogarassy Mihály erdélyi püspök ő 
nmgának a hivekhez s papságához intézett bucsúszózatát. 

— Olaszországban a kath. hölgyek aláirásokat gyűj-
tenek maguk között, melyeket püspökeik által akar ják a 
szentatyának hódolatuk jeléül elküldeni. 

— A 94 éves limai érsek De Goyeneche y Barreda 
József Sebestyén maga nem jöhetvén az egyetemes zsinatra, 
küldötte által üdvözöltette a szentatyát s ajándékba küldötte 
neki egészen perui aranyból készült pásztorbotját, mely 10 
ezer scudóra van becsülve. A Rómába érkező püspökök, fő-
leg a tengerentúliak, majd mindannyian hoznak híveiktől a 
szentatya számára értékes ajándékokat. A franczia hölgyek 
pedig 25 misemondóruhát küldöttek a szentatyának 25 hit-
küldéri püspök számára. Mondanunk sem kell, hogy e ruhák 
mind igen értékesek. 

— Eredeti terv szerint a franczia császárnénak Kon-
stantinápolyból Jeruzsálembe s a suezi csatornától vissza-
térőben Rómába kellett volna mennie. Mindezen utazás el-
maradt, mert Eugenia azt tudatta, hogy nem mehet. E r re 
az „U. C." ezt a megjegyzést teszi : maritum duxi et ideo 
non possum venire. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : A küszöbön álló zsinat alkalmából fel- azon ba jok meghatározásáról van szó, melyek szá-
merült vágyak es nézetek. — M. Zalka János győri püspök m á r a a z e l ö t t ü n k á l l ó z g i n a t o r v o s l á s t v a n h i v a t v a 
megnyitó beszede. — Lgyházi tudósítások. — irodalom. 
— Vegyesek. nyújtani, nem igen térnek el egymástól a nézetek. 

És bizonyára a hivő katholikus a jelen időben nem 
tekinthet anélkül a népekre, hogy el ne ismerje, 

A küszöbön álló zsinat alkalmából miszerint szükséges, hogy a lábra kapott hitetlen-

felmeriilt vágyak és nézetek. a s o k l r á n y u t é v e l y é s a mindkettőtől elválaszt-
hatatlan erkölcsi romlottság, elé gát emeltessék az 

I. igazság világa és ereje által, hogy a naponkint nö-
Minél inkább közéig f. év deczember hava 8-a, vekvő társadalmi nyomor alkalmas eszközök által 

minél valószinubb lesz, az idő nyugtalanító körül- enyhíttessék ; hogy épen most, midőn oly számosan 
ményei ellenére is, hogy azon napon az egyház fő- válnak el Krisztustól tettben és gondolatban, a még 
pásztorai az apostolfejedelmek sirja körül gyüleke- keresztény, deaz j | gaz egyháztól elszakadt népek, a 
zendnek : annál átalánosabb a figyelem, annál fe- kath. egységhez visszWezettessenek ; hogy az egy-
szültebb a várakozás. Habár nem tetszhetik idegen- ház életében(és mtíködésjében az államhatalom ré-
szerunek, hogy ez alkalommal különböző nézetek széről továbbra ne 'akadályoztassák és a világi és 
merülnek fel; mégis sajnálatra méltó,hogy ezek oly egyházi hatóságok közötti viszony szabályoztassék; 
módon nyilvánulnak, mely nagyon is alkalmas a iiogy végre a kath. tudomány és nevelés kellő állást 
kedélyeket nyugtalanítani és az egy igaz vallás foglaljon ahhoz, mely kebelén kivül ápoltatik. 
követői között is az egyetértést veszélyeztetni. Az De ha igy a megoldást váró feladatokra nézve 
„eltérő'' nézetek megtámadását az azokat vallók összhangzást találunk is, a nézetek azonnal eltérők, 
gyanúsítása követi; kivánatok nyilváníttatnak, me- mihelyt az azokra szolgáló eszközöket vizsgáljuk, 
lyek keserű vádakat foglalnak magukban ; fondor- Midőn ugyanis némelyek szükségesnek találják azon 
kodásoktóli félelmet táplálnak, mintha csak valamely tévelyek kárhoztatását, melyek ellen a szentszék 
kamaráról volna szó, melyben egyik párt a másikat ujabb időben szavát emelte : mások a jelen körül-
kijátszani, legyőzhetni reményli. mények között nem látnak elegendő okot hitbeli 

Ezen megszomorító elmélkedés adott alkalmat igazságok ujabb meghatározására és kihirdetésére 
jelen sorokra, melyekben a sokat vitatott pontok határozottan ellenezvén névszerint a pápa által ki-
egynémely ikét, amennyire tehetségünkben áll, az adott syllabusnak a zsinat általi elfogadását. Ok 
egy katholikus nagy igazság fényénél iparkodan- más eljárást javainak. Miután az idők említett szük-
dunk megvilágítani. Ezen igazság a katholicismus ségei oly határozatokat követelnek, melyek az egy-
principiuma, elve, mely által az egyház egysége házi élet külömböző ágaira vonatkoznak, következés-
fenáll és az egyedüli, mely az egyház fiai közötti képen a külsőleges viszonyok figyelembe vételét 
egyetértést megőrizheti. Habár nem is reményelhet- szükséglik. azért szerintük kívánatos, hogy az áta-
jük azok meghódítását, kiknek ellenmondani kény- lános egyházi gyülekezet partikuláris zsinatok tar-
szerülünk, reményeljük mégis azok megnyugtatását, tását t-zorgalmazza. Igen helyesen. Hivatkozni lehet 
kiket inkább idegen, mint saját előitéieteik tartanak e tekintetben nemcsak a mult idők gyakorlatára, 
fogva. hanem az ily zsi; atok tartását sürgető trienti zsinat 

Bármily nagy legyen is a vélemények külön- tekintélyére is. (C >nc. Trid. Sess. 24. c. 2 de ref.) 
félesége, összhangzás, megegyezés létezik mégis épen Azonban, kérdezhetjük, váljon az ősgyakorlat meg-
arra nézve, ami vizsgálódásunk kiindulópontja. Ha újítása fölöslegessé teszi-e némely és különösen a 
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syllabusban foglalt tanoknak az átalános zsinat ál-
tali eldöntését? 

Ha a részletes zsinatok feladata az idő és helyi 
körülmények szükségeinek megfelelő rendszabályok 
alkotása : úgy bizonyára az átalános zsinat teendői-
nek körébe tartozik megalapítani az elveket, melyek 
követendők a keresztényelem tana szerint mint az 
egész egyházban érvényes szabályok. Hasonlítsuk 
már most össze, mint említők, a minden részről elis-
mert szükségeket a syllabus tartalmával. Ama téve-
lyek, melyek az első §-ban lőnek kárhoztatva, azon 
vélemények sorába tartoznak, melyekről megjegyzik, 
miszerint azok hamis volta a keresztény igazság fé-
nyénél már rég ki volt mutatva. Hanem mindjárt a 
második épen annyi tételt foglal magában azon állás-
pontot illetőleg, melyet a hivő katholikusnak szem-
ben a tudománynyal kell elfoglalnia. A harmadik 
elveket tartalmaz, melyeket az egyháztól elszakadt 
keresztényeknek visszavezetésénél nem szabad szem 
elől téveszteni. Az ötödik, hatodik és hetedik az egy-
háznak azon békókbóli felszabadítására vonatkozik, 
melyekben az állam az egyházat megtartani törekszik 
és a két hatalom közötti viszony szabályozására. A 
társadalmi nyomor valódi forrásának a negyedikben 
röviden a titkos társulatok mondatnak ; de nem lehet 
kétségbe vonni, hogy azon nyomor legyőzésére semy-
mi sem szükségesebb, mint az erkölcstan terén fel-
merült azon tévelyek kiirtása, melyek a 7. §-ban 
elitéltetnek. Hogy végre mindezen, mindaz idő más 
szükségeivel legszorosabb összefüggésben vannak a 
házasságra és az iskolára vonatkozó vélemények, 
annál inkább fogjuk elismerhetni, miután a pápai 
egybehivó bullában épen e két pont világosan és a 
legélesebb módon emeltetik ki. 

Aki tehát a fentebb említett szükségeket és az 
általuk előszabott feladatokat elismeri, lehet ugyan 
azon nézetben, hogy a zsinat a syllabus egyszerű 
elfogadása által a kereszténység várakozásának meg 
nem felelne; azt is véleményezheti, miszerint a püs-
pökök nem arra hivatvák, hogy a már eldöntötteket 
proclamálják, hanem a pápával azok felett tanácskoz-
zanak és határozzanak : de nem kárhoztathatja azon 
kivánatot, hogy a syllabus által érintett tanok felett 
határozat ne történjék, anélkül, hogy önmagával ne 
jöjjön ellenkezésbe. Mert néhányat kivéve, a syllabus 
összes tételei szoros összefüggésben állanak azon fel-
adatokkal, melyeket korunk szükségei kijelelnek. 
Bizonyára, ha meggondoljuk, hogy a syllabus nem 
egyéb, mint azon tévelyek sorozata, melyek ellen 
IX. Pius pápasága folytán felszólalni kényszerülve 

volt ; ha azonkivül megfigyeljük, miszerint arra ren-
desen az egyházi életben felmerült zavarok és ellen-
séges támadások szolgáltattak alkalmat : úgy, szeli-
den szólva, felette különszerűnek kell tartanunk azon 
állítást, hogy a zsinat atyáinak a syllabussali foglal-
kozása nem időszerű. 

Azonban, — így vélekednek, — korunk viszo-
nyaiban átalán nem található elegendő ok ujabb 
egyháztani meghatározásokra, amennyiben ujabb 
időben a hitetlenség ugyan mindinkább terjed, ha-
nem a hivők közötti eretnekszakadások fel nem me-
rülnek. Igaz, hogy az egyház régiebb időkben dog-
matikus határozataival nem a hitetleneket, hanem 
inkább a hitben tévelygőket sujtá, kik felekezetekre 
oszoltak ; de az is igaz, hogy a hitetlenek hajdan 
egészen más viszonyban állottak az egyházhoz. 
Semminemű kötelékekkel hozzá nem fűződve, saját 
vallással birtak, ha mégis a pogányságot, a moha-
medanismust és az isteni akarat ellenére emberi meg-
átalkodás folytán még mindig létező judaismust 
religionak mondhatni. A jelen korban az egyháznak 
oly hitetlenek ellen kell küzdenie, kik az őt elismerő 
népek között élvén, az igaz hitet megtagadják anél-
kül, hogy más tévését vallanának ; kik a keresztség-
nél fogva némileg még mindig hozzá tartoznak, vele 
külső kapcsolatban élnek. Minél nagyobb pedig a 
szellemek mozgalma, minél 'szemtelenebb az igaz-
ságnak majd megtagadása, majd ismét ocsárlása és 
meghamisítása: annál inkább felel meg az egyház 
méltóságának és hivatásának, midőn ezen igazságot 
ünnepélyes komolysággal helyezi szembe a té ' 
velylyel, lett légyen ez bár a tudomány által már 
régen leálczázva. 

Ha e szempontból kiindulva üdvösnek, jónak, 
látszik, hogy az egyház szavát felemelje: más szem-
pontból tekintve épen szükséges. Az egyházhoz töb-
bé-kevésbbé hű gyermekek között is napjainkban 
messze elágazott szakadás észlelhető. Azon önálló 
müvek és értekezések, melyekre a küszöbön levő 
zsinat alkalmat szolgáltatott, már magukban véve 

r 
is állításunkat megerősítik. Es habár az egyház sok 
tárgyat, melyek felett az igaz hivők vitatkoznak, 
eldöntetlenül hágy is, nem teheti ezt ama tárgyakra 
vonatkozólag, melyek nagyjelentőségűek az életre, 
minők épen azok, melyekre nézve mai nap a hivők 
megoszlanak. Szükség ehelyütt egy már előbb érin-
tett pontra visszatérnem, Mi fog történni, ha a par-
tikuláris zsinatok majd ismét gyakrabban és rende-
sebben tartatnak vagy más kivánatoknak megfele-
lőleg a laikusoknak is az egyházi ügyekben rész-
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vétel engedtetik? lehet-e az ohajtott sikert várni, mi-
előtt a fenemlített pontok, u. m. tanügy, házasság, 
cultusszabadság, tudomány, hit stb. körül a nézetek 
ama külöofélesége megmarad ? 

Lehet, hogy sokan azon katholikusok közül, 
kiknek túlságos ultramontanismust lobbantanak sze-
mükre, az által is indíttatva óhajt ják, hogy a zsinat 
a pápa csalatkozhatlanságára nézve hozzon határo-
zatot, mert sokat izgatott korunkban félő, hogy u j 
kérdések merülendnek fel, melyek nem oly hamar 
fognak ujabb oekumenikus zsinatok által megoldat-
hatni és a legnagyobb veszély nélkül nem marad-
hatnak megoldatlanul. De ezen kivánat még hevesebb 
ellenmondásra talált. 

Anélkül, hogy másokat, kik határozottan nyi-
latkoznak ez ügyben, kárhoztatnék, mégis tartózko-
dom az ilynemű határozat időszerűsége feletti véle-
ményezéstől és pedig azért, mert e körül (jól kivánok 
értetni : az időszerűségre és nem a tan igazságára 
nézve) nincsen határozott véleményem. De annál 
inkább hiszem kivánatosnak nyilváníthatni azt, hogy 
a zsinat, ha a pápa csalatkozhatlanságáról nem is 
határoz, oda irányozza működését, miszerint mindaz, 
mi e tá rgyra vonatkozólag minden igaz katholikus-
nál kétségenkivüli, papoktól és világiaktól, tudósok-
tól és nemtudósoktól, elismertessék és követtessék. 

Ha a pápa nyilvános okmányban valamely 
tanról kijelenti, hogy az kinyilatkoztatott igazság 
vagy evvel szükséges kapcsolatban áll és amellett 
világosan kimondja, hogy ezen kijelentést a neki 
adott tanítói teljhatalom erejénél fogva teszi és an-
nak elfogadását a hivőktől követeli : az esetben a 
pápa csalatkozbatlanságát védők azt tartják, hogy 
ily határozat azon gondoskodásnál fogva, melylyel 
Isten egyházát védi, téves nem lehet. Azok pedig, 
kik azt tagadják vagy kételkednek felőle, mégis el-
ismerik először, hogy a hivek mindannyian kötelez-
tetnek a pápa határozatának magukat alávetni any-
nyiban, hogy ellent ne mondjanak; másodszor,hogy 
ily döntvény az átalános egyház határozatának ere-
jére emelkedik, mihelyt a püspökök többsége részé-
ről nyiltan vagy hallgatag elismertetik. Mily kevéssé 
tartatik meg azonban az életben, amit így elvben, 
elméletbeu, elismernek, mutat ják épen a zsinat al-
kalmából közzétett némely értekezések. 

Az 1864. decz. 8-án kibocsátott encyclica két-
ségenkivül oly okmány, minőről fentebb szólottunk; 
tehát a szentszék ünnepélyes kijelentése, határozata, 
hit dolgában. Mint ilyen, a püspökök többsége ré-
széről ünnepélyesen elfogadtatott. Senki sem mond-

hat tehát ellen neki anélkül, hogy az átalános egyház 
tekintélye ellen fel ne emelkedjék. Emlékezzünk 
már most vissza bizonyos ujságczikkekre, miniszte-
riális kibocsátványokra, röpiratokra. Megegyeztet-
hetők-e az azokban foglalt állítmány ok ő szentségé-
nek köriratával? (Kleutgen után.) L — r . F . 

M. Zalka János győri püspök megnyitó beszéde a győri 
lelkipásztori confer enezián október 26-án. 

Inter multiplices, quibus undiquo circumdor, pastora-
les curas jrxcundum mihi est Vos, Venerabiles Fratres et 
Filii in Christo Dilectissimi ! circa me iterum collectos in 
charitate Jesu Christi amplecti et in sanctissimo illo Nomine, 
ex quo in me et Vos consolatio et fortitudo dimanat, pera-
manter salutare. 

Vestrum quippe alii in difficili gubernationis ecclesia-
sticae labore salutari suo consilio jugiter mihi adsunt ; alii 
ceu pastores in hac regione inter arduos montes et valles, in 
oppidis et ruri dispersi, vigilantes quisque super gregem 
suum, in agendis ad ovile Christi excubiis pondus diei et 
aestus mecum portare debent. Vestrum consilium, Vestra 
sollicitudo, patientia, denique Charitas, succollabunt infirmi-
tatem meam et quod solus non valeo, adjuvante me et Vos 
gratia Dei, Vestro consilio, Vestro aiixilio suffultus pro Dei 
gloria et animarum salute perficere me posse spero. 

Hac animorum unione, hac virium conjunctione, tanto 
magis opus habemus, quod ipsos etiam Ecclesiae hostes 
contra eam junctis viribus procedere et dimicare videamus. 

Nemo certe Vestrum ignorât, quantis undique adgres-
sionibus oppugnetur Ecclesia Catholica. Omnibus, licet ab-
surdissimis, sectis sua relinquitur pax ; schismatici, haere-
tici, judaei, infideles, in quiete vivere permittuntur : sola 
Catholica Ecclesia impetitur ex omni parte, sola proscinditur, 
ad ictum destinatur. Cuilibet quidem aetati sua erant vitia ; 
ast tam saeve, tam pertinaciter, tamque compositis studiis 
vix unquam contra Ecclesiam Catholicam pugnatum fuerat. 

De iis, qui foris sunt, nihil dico ; serviunt huic bello 
persaepe ii ipsi, qui se melioris causae instrumenta esse 
existimant. Hi quandoque seditiosa quadam animositate, de-
posita omni Sacris Canonibus et Pontificiis Constitutionibus 
débita observantia et reverentia, in nostra Ecclesia jam ima 
summis misceri posse autumant et sub vexillo liberalismi 
sibi effective omnia beere arbitrantur. Suspecta mihi est, 
Dilectissimi ! nova haec vexilli, ut asseritur, catholici inscri-
ptio. Ego meliores Ecclesiae dies non a liberalismo exspecto, 
verum a Spiritu veritatis, qui cum Ecclesia manet usque ad 
consummationem secnli. Illo est, qui mentes suorum vis i tâ t ; 
ille est, qui implet superna gratia ; ille accendet lumen sen-
sibus ; ille infundet amorem cordibus. Sed, intendite, humili 
corde debet quaeri ! Iste est ille Spiritus, quo renovabitur 
faciès terrae. — Suspectum mihi porro est novum illud ve-
xillum vel ideo, quod insolito in Ecclesia modo illud defendi 
et fastuosa sapientia, quae certe de sursum non est, commen-
dari videam. Nam „quae de sursum est sapientia, primum 
quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis 
consentions." (Jac. 3, 17.) 
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Sed anirnum nostrum maximo afficit moerore, quod 
nec in ipso adeo Clero desint, qui vocationis suae et pro-
fessions fidei Tridentinae immemores, sub hoc vexillo, quasi 
jam privilegiato, contra Ecclesiae disciplinant, contra san-
citam in ea regendi normám, tumido ore delitigantes, eam 
vellicare, temerarie reformare, principiis regendi politicis 
adulterare verbo factoque connitantur. 

Vigilate, Dilictissimi ! ne sub novo hoc vexillo inimicus 
homo puro tritico superseminet zizania et agrum Domini 
deformet. Vigilate, ne ferus singularis depopuletur eum et 
disturbet. 

Notum est inimicis non ultimum Ecclesiae fulcrum 
esse earn, qua gaudet, unitatem. Hinc variis artibus eam 
scindere conantur ; nihil autem tantopere aversantur, quam 
sinceram et arctam cum Romano Pontifice communionem. 
Idcirco omnes, qui auctoritati Ejus débita submissione et 
reverentia obsequuntur, ultramontanorum, Romanorum, no-
mine signant, ut contemptui exponant. E x ore talium, qui 
foris sunt, hanc nomenclationem persaepe audivimus et per-
tulimus; caput enim Ecclesiae nostrae, Christi in terris 
Vicarius, ultra montes, Romae habitat. Pertulimus inquam, 
quia cum Patribus Concilii Florentini credimus : „Sanctain 
Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum 
orbem tenere primatum et ipsum Pontificem Romanum 
successorem esse beati Petri Principis Apostolorum et verum 
Christi Vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium 
Christianorum Patrem ac Doctorem existere ; et ipsi in beato 
Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecele-
siam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem tra-
ditam esse." Haec est fides nostra, quam omnes Catholici 
tenent. Si itaque hoc nobis succensetur et ab heterodoxis 
propter fidem hanc subsannamur, perinde habemus, ac si 
nobis objiceretur, quod simus Catholici ; ast in ore catholici 
aut plane clerici, hanc ultramontani aut romani nomencla-
tionem, qua Summi Pontificis asseclae et SS. Canonum ac 
recti ordinis amatores ceu quadam ignominia signantur et 
— ut intendi videtur — quasi infami aliquo stigmate ab 
aliis, sub novo liberalismi vexillo militantibus, distinguuntur, 
in ore inquam clerici ceu protervam contumeliam et blas-
phemam petulantiam consideramus et talem notamus. Di-
splicet similibu3 porro canonica inter Clerum et Episcopum 
correlatio, regulis obedientiae et reverentiae canonicae deter-
minata, ubi tamen obedientiam et reverentiam canonicam 
Episcopo in sacra ordinatione singulus sacerdos libere spo-
pondit, beneficiati praeterae fide etiam jurata voverunt. 
Virtute hujus correlationis Episcopus de illis etiam sine illis 
disponere potest, quandoque etiam debet. Omnis infelicium 
horurn conatus eo dirigi videtur, ut nervi, quibus Ecclesia 
unitatem suam etiam externe sartam tectam custodit, sen-
sim debilitentur. Horum scripta, quia schismaticum virus 
produnt, abjicimus, infausta eorum conamina in hoc publico 
Conventu Cleri reprobamus, rejicimus, damnamus. Oramus 
autem Dominum, ut suam sanctam gratiam non subtra-
hat illis. 

Vos autem, Fratres ac Filii Dilectissimi ! quorum vita 
intégra, vivaque fides mihi nota est, studete unitatem fidei 
porro quoque conservare in vinculo pacis. In reciprocis 
precibus et confidentiae ac charitatis manifestationibus erit 

fulcrum fortitudinis nostrae. Colligite circa Vos fideles Ve-
stros, occupate illorum corda, custodite gregemab invasione 
luporum ; adhaerete mihi Episcopo Vestro ; omnes autem 
jungamur insimul Pontifici Maximo, a quo nec instantia, 
nec futura, nec persecutio, nec gladius nos separabit ; junga-
mur, inquam, ei, ut simus unum omnino corpus et imitemur 
Dominum, qui cum Patre unus erat. E t Ipse aderit nobis. 
Non soli pugnabimus, sed ipse pugnabit nobiscum. Trepidare 
utique et animo concidere deberemus, si spes victoriae nonnisi 
fragilitati debilitatique nostrae esset innixa : verum spem in 
Eum attollimus, pro quo legatione fungimur ; Ille, qui 
oneris nobis est auctor, erit etiam in tribulationibus adjutor 
et suae causae propugnator. 

Fra t res , intendite ! In história gloriosi quondam Ordinis 
Templariorum legimus, milites hujus Ordinis in vigiliis pro 
Christo et curtorum eju3 causa agendis plane sedulos ac 
fréquentes fuisse. Noctu miles Templarius vestibus suae mi-
litiae plene indutus cubabat, penes eum ardebat lampas et 
dum cubito forte innixum et semisopitum strepitus excita-
verat, confestim armavit pectus cruce rubra, prosiluit sini-
stra vexillum arripiens, dextera gladium stringens, in con-
flictu mortem Domini sui imitari paratus. Etiam Vos, Dile-
ctissimi ! cofortamini in Domino et in potentia virtutis Ejus, 
induite Vos armaturam Dei, succincti lumbos Vestros in 
veritate et induti loricam justitiae, calceati pedes in prae-
paratione Evangelii pacis. (Eph. 6,10—16.) Ardeat in cella 
cordis Vestri lampas vivae et vivificantis fidei. E t ubi partes 
muneris Vestri pastoralis deposcunt, armate Vos cruce Do-
mini, prosilite arripientes gladium Spiritus, quod est Verbum 
Dei. Arguite, obsecrate, opportune, importune, in omni pati-
entia et doctrina. Laborate sedulo pro gloria Dei et animarum 
salute, nihil curantes mundi sive adplausus sive vitupera-
tiones. Vexillum nostrum habeat hanc, qua et Templarii 
militis vexillum distinguebatur, inscriptionem ; „Non nobis, 
Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam." 

Sed tempus est jam, Dilectissimi ! rationem conventus 
nostri propius accedere. Convocavi Vos, ut antequam ad 
Concilium Vaticanum discedam, de quibusdam negotiis ad-
ministrationem Dioecesanam et scholas nostras respicientibus 
consilia Vobiscum conferam. Pandite obtutus Vestros, con-
silia Vestra libenter suscipiam, ut potestate, quam liumilitati 
meae Dominus dedit, ilia statuere et disponere queam, qui-
bus Vestro etiam judicio promovebitur salus fidelium et 
gloria Jesu Christi , cui sit honor et laudatio in secula se-
culorum. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 25. (F e 1 e k e z e t n é 1 k ü 1 i i s k o l á k . ) 

(Vége.) A tanfelügyelő úr körrendeletének 5 pontjában a 
hitfelekezeti jelvényeknek, úgy mint k e r e s z t e k n e k , 
s z e n t k é p e k n e k stb. e l t á v o l í t t a t á s á t r e n d e l i 
e 1, természetesen azért, nehogy a másvallásu gyermekek 
ezen keresztek vagy képek lát tára megbotránkozzanak. 

Igazságos eljárás-e az, hogy két vagy három protestáns 
vagy zsidó gyermek miatt 80 —100 katholikus gyermeknek 
lelkiismerete megsértessék s megbotránkoztassék, nem fe-
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szegetjük ; de azt tudjuk, hogy ha e z e n e l v e t k ö v e t ^ 
k e z e t e s e n a l k a l m a z n i a k a r j á k , akkor az egész 
világ majdnem minden államában a kath. tomplomokat le-
rombolni, a temetői meg egyéb kereszteket tűzre dobni, 
szent István koronáját beolvasztani, Magyarország czime-
rét mással felcserélni, azokat a bizonyos keresztecskéket a 
zsidók és protestánsok melleiről leszaggatni kell ; mert hisz 
mindezen helyeken s tárgyakon katholikus jelvények vehe-
tők észre, melyek a protestánsokat és zsidókat megbotrán-
koz ta t ják ; ezen elv következetes alkalmazása által tessék 
a katholikus és protestáns papokat halomra öletni, templo-
maikat felperzselni, mert létezésük botrány a zsidókra 

; nézve ; tessék a zsidókat nyársba húzatni, mert létezésük 
tagadása a kereszténységnek ; tessék az 1866/8-iki törvé-
nyeket tűzbe dobni, mert van egy párt, mely azok létezésén 
megbotránkozik, stb. stb. 

Ime, ily furcsa dolog az a közösködési mania ! 
Ha a közösiskola kelléke az, hogy belőle minden fele-

kezeti jelvény eltávolíttassák : akkor tessék rögtön hozzá-
fogni az országból minden felekezeti jelvényeket száműzni, 
mert az ország csakugyan minden államlakóval közös. H a 
pedig az államban megtűretnek a felekezeti jelvények, miért 
ne türessenek meg az iskolában, mely magában véve szinte 
egy kis állam ? 

Minthogy pedig mindezen dolgokat keresztülvinni 
nem lehet és meg kell hagyni a maguk sajátságában : azért 
az iskolákat sem kellett volna összezavarni, hanem minden 
felekezetet meghagyni a maga sajátságában, csak arra kö-
telezni, hogy iskoláit tökéletes karban tartsa. Ha a miniszter 
úr törvényjavaslata kidolgozásánál ezen elvet szigorúan 
vitte volna keresztül és a felekezeteket iskoláik fentartásában 
kedvezés nélkül egyaránt részesítette volna állami segély-
ben, emléke áldásban maradt volna minden felekezet előtt. 

De a tanfelügyelő úr csak azt parancsolta, hogy v a g y 
m i n d e n f e l e k e z e t i j e l v é n y m e l l ő z t e s s é k 
v a g y m i n d e n h i t f e l e k e z e t i j e l v é n y e g y m á s 
m e l l e t t t i s z t e l e t b e n t a r t a s s é k ! Igen, mikor 
felekezeti jelvényeket egy felekezet sem használ, csak a 
katholikusok, miként lehetend más felekezeteknek jelvé-
nyeit is alkalmazni az iskolában ? 

Mi nem ismerünk sem a protestánsoknál, sem a zsi-
dóknál hitfelekezeti jelvényeket, hacsak a kakast , csillagot, 
fejfát, a zsidóknál az ajtóragaszokra szegeztetni szokott me-
zuzet nem tar t ják annak. És ez már most igen épületes lát-
vány lesz : kereszt, szűz Mária, mellette kakas, csillag, felette 
egy fejfa, alatta a mezuze vagy p@dig Krisztus, Luther 
Márton, Kálvin, a boldogságos Szűz, mellette talán Bóra 
Katalin, valamely rabbinus stb. stb. Igy képzeli ezt magá-
nak a közösiskolák budapesti tankerületének tanfelügyelője 
s meglehet, hogy odahaza szobájában már alkalmazza ezen 
közösiskolai kelléket. Vajmi épületes lesz mindez a gyer-
mekekre nézve!! E g y f ç r m â n t i s z t e l e t b e n f o g -
j á k t a r t a n i a g y e r m e k e k a k e r e s z t e t , k a -
k a s t , f e j f á t é s m e z ú z é t , K r i s z t u s u r u n k a t , 
L u t h e r t , K á l v i n t , r a b b i C h i m c h i t stb. Régen 
megmondta már Seneca de ira 2,9 : Inter cetera mortalitatis 
incommoda est caligo mentium. 

De külömben itt még az a kérdés : k i v e g y e m e g 

m i n d e n i s k o l a s z á m á r a e z e n ú g y n e v e z e t t 
h i t f e l e k e z e t i j e l v é n y e k e t ? A kath. keresztek és 
képek már megvannak ; az az egykét másvallásu gyermek 
vagy azoknak szülői vagy a tanitó bizony nem vesz saját 
pénzén semmiféle jelvényt. Tehát nem marad más hátra, 
mint hogy vagy a katholikusok magok vagy papjaik vegyék 
meg a hiányzó jelvényeket s lia nem volnának elég alkal-
masak kaphatók, rendeljenek meg ilyeket — vagy engedjék 
saját jelvényeiket a padlásra tétetni. 

r 
Es ez az utóbbi már mindenütt megtörtént vagy leg-

közelebb meg fog történni. 
Egyébiránt, ezen ima- és képrombolásra is ráillik, mit 

P e t r o n. Sat. 1 mond : I d e o e g o a d o l e s c e n t u l o s 
e x i s t i m o i n s c h o l i s s t u l t i s s i m o s f i e r i , q u i a 
n i h i l e x i i s , q u a e i n u s u h a b e m u s a u t a u d i -
u n t a u t v i d e n t . 

Ami pedig az iskolákban felfüggesztett, most már 
padlásra takarított , szent képeinket illeti, habár ezek nem 
hitjelvények is, mégis üdvösek a tanonczokra nézve, mert 
igaz marad az, mit s z e n t G e r g e l y mondott : Vidi sae-
pius inscriptions imaginem et sine lacrymis transire non 
potui, cum tam efficaciter ob oculos poneret históriám. Conc. 
Nie. II . act. XL. 

/ 
„ Á t a l á b a n t i s z t e l j é k ö n ö k s á p o l j á k a 

n e m e s e b b é r t e l e m b e n v e t t v a l l á s o s é r z e l -
m e t ." Mi ez ? A tanfelügyelő úr szerint van tehát : nemes, 
nemesebb, legnemesebb, legeslegnemesebb s nemtelen vallá-
sos érzelem ? Ennek a phrásisnak vagy nincs értelme vagy 
az előbbeniekböl folyó közös quodlibet az egész. 

Ments meg Uram minket amolyan minden hitfeleke-
zeti jelvényt egyforma tiszteletben tartó, az imádkozást fö-
löslegessé tevő, nemesebb értelemben vett vallásos érzelem-
től ! Tessék csak a rendes tanitó uraknak megmondani, 
hogy ha a közönséges értelemben vett vallásos érzelmet nem 
ápolják, azt a körrendelet-ajánlotta nemesebbet csak hagy-
j ák abba. 

Végül, párhuzam kedveért nem állhatjuk meg, hogy a 
p o r o s z k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y t főbb elemeiben, 
úgy amint azt a „Monde" közli, meg ne ismertessük. 

Folyó év november 4-én terjesztette a vallási és köz-
oktatási porosz miniszter, M ü h 1 e r, egykor protestáns lel-
kész és tanár, a képviselőház elé közoktatási törvényjavas-
latát, U n t e r r i c h t s g e s e t z . E törvényjavaslat kiterjesz-
kedik mindenfokú oktatásra, de a nevelési alapelvet sértet-
lenül fentartja s ez : a z i s k o l á n a k a z e g y h á z z a l i 
e g y s é g e , a z á l l a m n a k a z e g y h á z z a l i s z o r o s 
v i s z o n y a . 

Ezen törvényjavaslat 1 czikke ez: A n é p i s k o l a 
f e l a d a t a a f i a t a l s á g o t a n y i l v á n o s é s v a l l á -
s o s é l e t r e e l k é s z í t e n i . 2 czikk. A z i s k o l a f e l -
a d a t a a v a l l á s b a n o k t a t n i , a g y e r m e k e k e t 
a z o n v a l l á s d o g m á i b a b e a v a t n i s v a l l á s o s 
é l e t b e b e v e z e t n i , m e l y v a l l á s h o z a z i s k o l a 
t a r t o z i k . 3 czikk megengedi, hogy a v a l l á s o k t a t á s -
r a h e t e n k i n t m i n d e n o s z t á l y b a n h a t ó r a f o r -
d í t t a t h a t i k . 

Ennélfogva az első oktatás alapja és főtárgya a vallás-
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oktatás. A többi tárgyak a nyelvtan, irás, törte'nelem, föld-
irat, természettan, számtan, mértan és ének. 

A z i s k o l á k f e n t a r t á s a a k ö z s é g r e n e h e -
z e d i k ; ez egyébiránt a gyermekeket megadóztathatja bi-
zonyos meghatározott összegig s bizonyos megszoritások 
mellett. 

A z i s k o l á k f e l e k e z e t i j e l l e g e f e n t a r t a -
t i k . Ha egyébiránt folytonos három éven át a felekezeti isko-
lának nincs több 20 növendékénél, a minisztérium felment-
heti a községet ezen iskola fentartásától. 

Ha valamely protestáns iskolába 15 katholikus vagy 
katholikus iskolába 15 protestáns gyermek jár , a község 
köteles azoknak vallásoktatásáról gondoskodni. 

Igy neveltetnek a sadowai és königgriitzi hösök ! 

TURIN. (A p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a s a z 
o r l é a n s i p ü s p ö k . ) (Vége.) Innen van, hogy IX. Pius 
pápa 1849 február 2-án kelt U b i p r i m u m levelében, 
melyet az egész világ patriarcháihoz, prímásaihoz, érsekei-
és püspökeihez intézett, ezeket felhívja, miszerint a lehető 
leggyorsabban tudtára adják : mily ajtatossággal viseltetik 
a papság és a nép a boldogságos Szűz szeplőtelen foganta-
tása iránt s váljon óhajtja-e, hogy az mint az egyház dogmája 
kijelentessék ? 

Es ezek után szabadjon nekünk saját magunk védel-
mére s igazolására a főtiszt, orléansi püspök saját elveire 
hivatkoznunk. 

Dupanloup ugyanis a szentatyának fentebb említett 
Ubi primum levelére egy ékesszóló, gyengéd, irattal „ M a n -
d e m e n t " felelt, mely 1861-ben két kötetben megjelent 
müvének : Défense de la liberté de 1' Eglise, par monseig-
neur Dupanloup évêque d 'Or léans , egy részét képezi. 

Ezen iratában Dupanloup a szentatyát úgy tünteti 
fel, mint ki a mozgalmak s zivatarok közt tekintetét Mária, 
a tenger csillaga, felé intézi. „ É s m i n d e n o l d a l r ó l 
h a l l a t s z i k a p á s z t o r o k n a k s a n é p n e k s z a v a , 
mely mintegy felelet a főpap szavaira ; m i n d a n n y i n a k 
s z i v e tágult a bün nélkül fogantatott szent Szűz dicsősé-
gének gondolatára; a szent Szűznek t i s z t e l ő f i a i 
v e t é l k e d v e s i e t t e k h ó d o l a t u k a t b e m u t a t n i 
a szeplőtelenül fogantatott Istenanyának : Surrexerunt filii 
ejus et beatissimam praedicaverunt." Ezek Dupanloupnak 
szavai. Tehát szerinte a szeplőtelen fogantatásnak dogmávái 
kijelentését megelőzte a népnek érzülete, óhajtása. 

Ha tehát nem volt vakmerő beavatkozás, hanem szép 
és nagyszerű jelenet, midőn az egész világ vallásos lapjai 
esedeztek, hogy a szeplőtelen fogantatás dogmává jelentessék 
ki s midőn ezek között épen a Civiltá Cattolica volt az első, 
mely mély tudományossággal hirdette az illető dogma ki-
hirdetésének alkalomszerűségét s melyet a világ többi lapjai 
hün követtek e téren, miért neveztetik most vakmerő be-
avatkozásnak, ha ugyana hivek sürgetik a pápa csalhatat-
lansága dogmájának kihirdetését s a lapok a hivek ezen 
óhajának hangot kölcsönöznek '? 

A ft. orléansi püspök említett iratában igy folytatja : 
„ Ami^azon felvilágosításokat illeti, melyeket a szentatya kér 
a felett, váljon mily tisztelettel viseltettek a boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatása iránt s mennyire óhajtjátok, 

hogy az apostoli szentszék ezen hitet dogftiává jelentse ki, 
mi ebbeli hitetekről s ohajtástokról már szereztünk magunk-
nak tudomást s iparkodunk még több bizonyitékot össze-
gyűjteni, hogy biztossággal felelhessünk a szentszék ebeli 
kérdéseire." 

És most az orléansi püspök fájlalja, hogy a vallásos 
lapok a pápa csalhatatlansága feletti hitét a népnek fennen 
hirdet ik s a püspököknek tudomására hozzák a népnek 
óha j t á s á t ! Hisz épen ezen előleges felszólalása a katholikus 
saj tónak előny a zsinati a tyákra nézve, mikint előny volt 
a szeplőtelen fogantatás kihirdetése előtt a világon szétszórt 
püspöki karra . 

De azt fogja valaki ellenvetni, hogy most a szentatya 
nem intézett senkihez sem felhivást, hogy a pápa csalhatat-
lansága feletti hite a népnek kitűnjék, mint idézett akkor, 
midőn a szeplőtelen fogantatás dogmájáról volt szó. Igaz, 
hogy ily felhivást a szentatya nem menesztett senkihez s ezt 
tehette többféle okból ; de ily felhívásra most szüksége sincs, 
mert hisz a püspököket az egész világból személyes megje-
lenésre hivta össze a zsinatra, hol úgyis elmondja mindenki 
saját hitét és tapasztalását. A vallásos journalistika tehát 
nem megrovást, hanem dicséretet érdemelt, hogy a népnek 
érzületét a püspököknek tudomására hozta. 

Az orléansi püspök iratában tovább igy szól. „Igen, 
kedves fiaim, mi a szenta tyának vigasztaló tudomására 
hozhatjuk, hogy az orléansi püspöki megye a szent Szűz 
szeplőtelen fogantatását tiszteli ; mi biztosíthatjuk a szent-
atyát azon vallásos, megingathatlan ragaszkodásról, mely-
lyel a ti sziveitek és elméitek viseltetnek mindazon kivált-
ságok iránt, melyeket az egyház közérzülete tulajdonít a 
menny dicső királynéjának." 

Igenis, az egyház közérzülete az, melyet a theologus-
nak figyelemre kell méltatni. A közérzület azon egyik forrás, 
melyből meg lehet ismerni, váljon kijelentett-e valamely 
igazság és ha mindannyian ugyanazt mondják és érzik, 
például, a pápa csalhatatlansága felett, lehetetlen, hogy ezen 
igaszság ne legyen az Istentől kijelentve, ki szent Ágoston 
tanitása szerint az egyes emberoknek is jelenthet ki valamit. 

Mi tehát azt vár tuk volna az orléansi püspöktől, hogy 
a vallásos sajtót megdicséri azért , miszerint neki örömet 
okozott az által, hogy a hit oly tételét karolta fel, védte s 
fennen hirdette, mely tételt maga az orléansi püspök is hi-
szi, vallja s melynek egyedül kihirdettetését jelenti ki oly 
határozottan alkalom-, időszerűtlennek. 

Mi azt vár tuk az orléansi püspöktől, hogy papságának 
ez alkalommal is azt fogja mondani, mit mondott néhány 
év előtt a szeplőtelen fogantatás hitéről. Igen, kedves fiaim, 
mi a szentatyának vigasztaló tudomására hozhatjuk, hogy 
az egyház közérzülete szent Péter utódját, Jézus Krisztus 
helytartóját, csalhatatlannak hiszi és tar t ja . Nem ; ő ehelyett 
a sajtót vádolja és rója meg, mintha roszul cselekedett 
volna, midőn a hivek közérzületének adott kifejezést. 

Külömben, bár mennyit olvassuk a ft. püspök úr leve-
lét, mi nem tudjuk azon érvelést felfogni, melyet abban a ft. 
iró használ. Ö maga saját idézett Mandementjában minden 
okoskodását előre megczáfolta. 

A tridenti zsinat nem jelentette ki e dogmát! Hisz az 
immaculata dogmát sem hirdetto ki . 
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Az egyház el tudott élni tizennyolezszázadon át e 
dogma kihirdetése nélkül ! Hisz az immaculata kihirdetése 
nélkül is elélt legalábbis ugyanannyi évig. 

A protestánsok meg szakadárok még jobban elfognak 
idegenedni az egyháztól, ha ismét egygyel több dogma elfoga-
dását követeljük tőlük ! S miért nem mondotta ezt Dupanloup 
az immaculata kihirdetése alkalmával ? Avagy az immacu-
lata kihirdetése óta az eretnekek és szakadárok jobban el-
szakadtak tőlünk, mint azelőtt ? Nem veszi észre a ft. püspök 
úr, hogy az egyház az idö óta, hogy az immaculata kihir-
dettetett, nagy hódításokat tett még Londonban és Konstan-
tinápolyban is ? 

Egyébiránt , nem is a sajtót illeti a f t . püspök úr meg-
rovása, hanem sokkal kitűnőbb egyéniségeket az egyházban, 
mint mi szegény journalisták vagyunk. F t . M a n n i n g 
westminsteri érsek volt az első, ki 1865-ben Londonban 
kiadott munkájában : „Mission temporelle du Saint-Esprit ," 
azon fejezetben, melyben a Szentlélek viszonyát az egyház-
hoz tárgyalja, azon eszközök között, melyek által igazságát 
hirdeti s melyek azért csalhatatlanok, 5-ik helyen a római pá-
pát említi, ki ha ex cathedra az egész egyházhoz szól, kije-
lentéseiben csalhatatlan. Pedig Manning érsek amily kitűnő 
tudós főpap most, úgy megtérése előtt protestáns lelkész s 
ezek között is elsőrangú volt. Tehát ha valakinek, neki 
kellett volna legjobban tudnia, váljon a pápa csalhatatlan-
ságábani hitének egyenes kifejezése által nem fogja-e jobban 
elidegeníteni az egyháztól azon protestánsokat, kiket ő 
mindenesetre szeretett volna s most is iparkodik az egyház-
nak megnyerni. 

A másik, ki ezen tannak föhirdetőjeül tünt fel, a f t . 
mechlini érsek, ki ezen dogma kihirdetésének alkalomsze-
rűségét nem egyszer s ünnepélyesen vitat ta . 

De fejezzük be czikkünket. Szándékunk nem az volt, 
hogy a ft. püspök úr iránt tartozó tiszteletet csak legke-
vésbbé is megsértsük, hanem az, hogy magunkat s lapun-
kat védelmezzük. M e r t m i ó h a j t j u k , h o g y a p á p a 
c s a l h a t a t l a n s á g á n a k d o g m á j a k i m o n d a s s é k . 
Mi ugyan a katholikus világban a legutolsók vagyunk, de 
azért hitünket, őseink hagyományát s a nép közérzületét 
kimondjuk. Es kimondva kér jük a népet, emelje fel szavát, 
hogy a zsinat atyái megértsék szózatát. A mi minket illet, 
mi ugyan kijelentjük, hogy nekünk le kellene mondanunk 
szivünkről és eszünkről, ha e hittételt nem hinnők ; mert 
nem tudunk magunknak oly pápát képzelni, ki a csalhatat-
lan egyháznak feje, Jézus Krisztusnak helytartója legyen s 
ne legyen egyszersmind csalhatatlan, ha mint az egyháznak 
feje s Jézus Krisztusnak helytartója szól. 

PÁR1S. A „Gazette de Liège" egy figyelemre méltó 
czikket, melyben a jelen társadalom gyakorlati atheismus-
és naturalismusának veszélyeit ecseteli, következő elmél-
kedéssel fejez be : 

„A következő sorokat irva, mi a „Correspondant" 
egyik czikkére gondolunk, mely nagy lármát okozott és a 
kath. világban szomorú sensatio eszközlője volt. A „Gazette 
de Liége"-nek mindenki meg fogja adni azon igazságos 
elégtételt, hogy elismeri, miszerint mindig iparkodott a vi-
tatkozásokat kerülni, az egyenetlenségeket megszüntetni, 

az ellenségeskedéseket elnyomni, melyek a katholikusok 
közt felmerültek. De ezen jelen esetben mi többé nem hall-
gathatunk, mert itt igen fontos érdekekről van szó s mert 
a „Corresp." czikke arról tesz tanúságot, hogy veszély kör-
nyez bennünket. 

A mély tisztelet és az egyházhozi megingathatlan 
ragaszkodás kifejezése után, mely vigasztaló s mely eléggé 
nem dicsérhető tulajdon, oly elmélkedéseknek és fejtegeté-
seknek adja át magát a „Corresp." irója, melyek a jelen 
naturalismusát tükrözik vissza. 

Fejtegetéseit olvasva, mi elborzadtunk. Az iró, úgy 
látszik nekünk, a zsinatról nem mint egy csalhatatlan intéz-
ményről, nem mint egy a Szentlélek által segített, hanem 
mint egy egyszerű emberi gyülekezetről szól. Attól látszik, 
például, félni az iró, hogy a zsinat némely modern elveket 
kárhoztatni fog. De ezen Isten által segített gyülekezet 
irányában ápolt aggály, félelem, nem igazságtalan, nem 
megrovásra méltó-e? Iró fél egy elhamarkodott és né-
mikép a lelkesedésben eléggé meg nem fontolt határo-
zattól, melylyel a római pápa személyes csalhatatlansága 
mint dogma kimondatnék , mely tan egyébiránt előt-
tünk, kik kihirdettetése mellett vagyunk, oly igazság, 
mely felett komoly vitatkozás már elő sem fordulhat. Igy 
félni látszik, hogy bizonyos fogások fognak ez eredmény 
elérésére alkalmaztatni. Váljon nem így beszélünk-e a kép-
viselőház vagy törvényhozó testület tanácskozmányairól ? 
S váljon nem ugyanazon hang-e ez, melylyel a szerencsét-
len Jácint atya magát feljogosítá, hogy már előre is a zsinat 
ellen jansenistaszellemü tiltakozásával felszólaljon? Boldog 
Isten ! ha a zsinat, melyen a pápa elnököl, sem maga magát, 
sem bennünket meg nem csalhat, mit érdekel minket a mód, 
melyen hitét kinyilatkoztatja ? A Fuldában összegyűlt püs-
pökök szépen megmondák, hogy ezen nyugtalanságok a hit 
hiányáról tanúskodnak és mintegy gyanakodás a Szentlélek 
ellen. S váljon ezen félelem nem ugyanazonos-e a kicsiny-
hitű emberek félelmével ? 

A „Corresp." czikke legnagyobb részben s kétség-
kívül anélkül, hogy irója arról magának számot adott vol-
na, mintegy emberi sugallat és a naturalismus, ezen nagy 
eretnekség, sugallata alatt Íratott. Es ez reánk nézve azon 
haszonnal bir, hogy megmutatja , mennyire csalatkozhatnak 
s mennyire vezettethetnek tévútra magok a katholikusok 
legjobb szándékuk mellett. 

Az emberi ész félelmével, fontolgatásaival, nyugtalan-
ságaival, hibáival, eséseivel, igen gyakran a hit helyét fog-
lalja el bensőnkben. 

Hitünknek észszerűnek kell lenni, mint sz. Pál mond-
j a ; de eszünknek nem szabad magát a hittől elválasztania. 
Mi oly században élünk, mely nem a hitnek százada s mely, 
a kormányok és nyilvános erkölcsök után itélve, a mate-
rialismus felé ha j l ik ; annál szorosabban kell tehát magunkra 
vigyáznunk, nehogy ezen légkör lelkeinket megrontsa. 

Őrizkedjünk mindenekelőtt a practicus atheismustól, 
mely legveszedelmesebb, minthogy a szivet és észt meg-
rontja és a hit alapját aláássa ! Ha mi Istenben és Jézus 
Krisztusban hiszünk, hitelt adandunk az egyháznak is és 
lia az egyháznak hiszünk, hinni fogunk csalhatatlanságában 
és mi tiszteletteljesen és jó kedvvel fogjuk a jövő zsinat 
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határozatait elvárni, fmelyek már előre is, mint ezt a „Cor-
respondant" czikkének végén mondja, minden iskola, nemzet, 
ország, hivő katholikusainak tökéletes, tiszteletteljes, nyu-
godt, egyhangú ragaszkodását b i randják. 

A „Correspondant" czikke ezen befejezésének egye-
düli utolsó phrasisa az, melyhez részünkről tántorithat-
lanul akarunk ragaszkodni. 

IRODALOM 
„Prolegomena zur biblischen Hermeneutik. — Erstes Heft. 
Nebst einem Anhang ven Dr. J . N. Friedlieb ord. Professor 
der Theologie an der Universität in Breslau. — Breslau, 
1868. Gr. P. Aderholz' Buchhandlung. (Gr. Porsch) 8. IV. et 
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(Vége.) 

Közelebbről magyarázza Platon tanának tar talmát az 
isteni „vov^-ról, ahol felfejti, miszerint Platónál az isteni 
„logos"-róli tanban „der Hauptmoment in seine Ideenlehre 
und in das göttliche „votg" zu derselben zu setzen sei. E r 
trennte Gott, — mondja tovább, — von der Materie ab, was 
aber auch schon vor ihm Anaxagoras that. E r nennt Gott 
mit dem Namen „vovg" und „Äo'/og", das erstere that schon 
Anaxagoras, das andere Heraklit . Plato ging aber auch hier 
keinen Schritt weiter, weder dass er den „vovg" und „Äoyog" 
von Gott weiter abtrennte oder näher bestimmte, noch dass 
er ihn in eine andere Verbindung zur Weltschöpfung setzte, 
als schon vor ihm geschehen. Durch die Benennungen des 
„vovg" mit den Namen „loyiO^ög", wie im Timaeus und 
„Ao'yog" leitet er aber von der Lehre des „jWg" zur Logos-
lehre über, und insofern der Logos auch die Ideen umfasst, 
ist die philonische Lehre von dem „xôofxoç votjToç" vorbe-
reitet."— Erre szerző a 207. lapon rövidletét nyúj t ja annak, 
amit Philo, az alexandriai zsidó iró és platonicus, ki húsz 
évvel született Krisztus Jézus előtt, — a „/to'/og"-ról tanít, 
el nem mulasztván kiemelni a forrásokat, ahonnét meríte 
vala, t . i. Platót és a 212—218. lapokon az ószövetségi 
szent könyveket. Azután tovább fűzi szerző gondolatának 
fonalát, kimutatván ama viszonyt, melyben áll ez a kinyi-
latkoztatás „AoVog"-ához, miként az sz. Jánosnak (discipu-
lus, quem diligebat Jesus) evangeliomában oly világosan 
lőn feltüntetve. — Dr. Friedlieb ezekben is, mint egyebütt, 
szorgosan szemmel ta r t ja nemcsak fejtegetési tárgyát, ha-
nem a forrást is, melyet nagy figyelemmel követe. 

Mindezekből, miket eddig dr. Friedlieb kérdéses mü-
véről felhoztunk, következő meggyőződésre juthatni : „E 
munkálat, mely a szent könyvek értelmezését illetőleg a 
képtelen hypothesisekkel fellépő álkrit ikusokkal szemben a 
kath. egyház positiv tanításához hűen ragaszkodik, fősúlyt 
fektetvén annak kimutatására, hogy az anyaszentegyház 
értelmezése egyedül alapos és legjobb, mert tiszta és hibát-
lan, — e munkálat, mondjuk, a tudós szerző által már köz-
zétett számos iratokhoz (mert dr. Friedlieb már ezen elme-

müvekkel tevé nevét ismertté: 1) Archaeologie der Leidens-
geschichte unseres Herrn Jesu Christi. Bonnal 843. 2) Qua-
tuor evangelia sacra in harmoniam redacta. Vratislaviae, 
1847. 3) De codicibus Sibyllinorum manuscriptis. Vratisla-
viae, 1847. 4) Oracula Sibyllina. Lipsiae, 1852. 5) Schrift, 
Tradition und kirchl. Schriftauslegung. Breslau, 1854. 
6) Geschichte des Lebens Jesu Christi etc. Breslau, 1855. 
und Schaffhausen, 1857. 7) Erinnerungen und Kri t iken etc. 
Breslau, 1857.) méltán sorakozik. — Miértis azt főlegjazok-
nak, kiknek érdekében Íratott, jó lelkiismerettel és nyoma-
tékosan ajánl juk." Dr . Csősz Imre. 

VEGYESEK-
— Megjelent és beküldetett: Bibliai történet lelki 

pásztorok, hitelemzők, tanitók, szülők, gyermekek, ker. hi-
vek számára. 0 és u j szövetség. Schmid. Kristóf nyomán 
irta Huszár Károly papnöveldei hittanár. Székesfehérvár. 
Ara megrendelés útján 2 frt 50 kr . bolti ára 4 frt. Schmid 
Kristófnak márcsak neve is elég ajánlat e könyv számára. 
A kiállítás is igen diszes; azért méltán ajánljuk a lelki 
pásztoroknak mint igen alkalmas kézi könyvet. 

— Megjelent és beküldetett : Felelet egy tizenegyéves 
levélre, megküldve egy magyarhoni helvéthitvallású atya-
finak. Esztergom. Ara 50 kr. Megrendelhető Fábián János 
alsó-szemerédi plébánosnál, utolsó pósta Ipoly-Ságh. — 
Szerző, miként az előszóban mondja, egykor egy helvéthit-
vallású egyénnel váltott szót az igaz hit dolgában ; tőle 
levelet is kapott, melyben hálát ád Istennek, hogy az igaz 
reformált hitben teremtetett, mely hit Jézus tanitásával 
megegyez. Ezen levélre felel most szerző 6 levélben, alaposan, 
szelíden,figyelemmel kisérve mindenkor a helvétvallású kátét. 
Méltán ajánl juk e kis füzetet. 

— A szentatya Manning westminsteri érsekhez intézett 
iratában tudtára adja Cumming tudornak, puritánus papnak, 
hogy számukra rendelt egy bizottmányt, mely előtt vallási 
kételyeiket felfedezhetik s az igazságot megtudhatják, mint-
hogy az egyetemes zsinaton már eldöntött tételek felett vi-
tatkozni nem lehet. Viri divinarum rerum periti a Nobis 
designandi non deerunt, quibus mentem aperire possunt, 
mondja szentatyánk. 

— Az Ubryk-ügy tehát el van döntve, az apáczák 
felmentve, minthogy semmi bűntény sem forgott fen. — Mi 
a kötelessége most az apáczafalóknak Giskra miniszter úr-
tól kezdve az utolsó újdondászig? Ugyanazon téren, melyen 
rágalmaztak, kötelességük, ha becsületes emberek, a rágal-
mat visszavonni. És az a legkevesebb, amit tőlük az igazság 
követel. Majd meglátjuk, mennyi beesületes ember van kö-
zöttük ! Külömben Giskra miniszter úr, mint a lapok ír ják, 
most is a zárdákkal bibelődik és törvényjavaslatot készít 
ügyükben. Képzeljük, hogy lesz benne köszönet. Természe-
tesen Ausztriának nincs égetőbb kérdése, mint a kath. in-
tézmények lenyűgözése. Szegény Ausztria ! 

— Az orosz czár a római egyetemes zsinat tar tama 
alatt az úgy nevezett orthodox, jobban, szakadár egyházak 
püspökeivel akar t Szent-Pétervárott gyűlést tartani. Az 
orosz birodalmon kivüli püspökök azonban megtagadták 
részvétüket s így a terv füstbe ment. Emiatti boszúból 
megtiltatott a birodalom kath. püspökeinek a Rómábai me-
netel. — Ott lesznek azért ők szellemben, egyetértésben s 
engedelmességben. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : A küszöbön álló zsinat alkalmából fel-
merült vágyak és nézetek. — A győri pastoralis conferentia 
határozatai. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A küszöbön álló zsinat alkalmából 
felmerült vágyak és nézetek. 

IL 
A polgári rendnek, az államintézményeknek, 

azon átalakításakor, mely Francziaországban 1789-
ben történt, tudvalevőleg elvül kimondatott, liogy az 
állam, mint ilyen, semminemű hithez magát tartozó-
nak ne vallja, következőleg mindennemű cultusnak 
egyenlő jogosultságot tulajdonítson ; továbbá, hogy 
a törvényhozásban és közigazgatásban minden val-
lástól eltekintenie kell és ezeket csak annyiban venni 
számba, amennyiben minden felekezetnek egyenlő 
jogot biztosít. Nem hiányoztak katholikusok, kik 
meghajoltak ezen állítás előtt is. Mások oda módo-
sították, hogy nem kizárólag a természeti jogot, ha-
nem evvel együtt a természeti vallást (Naturreligion) 
is az állam alapjává tették. Az állam ismerje el sze-
rintük és tételezze fel egy személyes Istennek és az 
általa keblünkbe oltott erkölcsi törvénynek létezését 
és csak azoknak, de mindazon confessióknak, melyek 
eme vallás alapját elismerik, nyújtson szabad moz-
gást és jogokat ; eszerint csak a positiv, Istentől ala-
pított, természetfeletti religio az, melytől az államnak 
el kell tekinteni. 

Nem lehet kétséges, hogy ezen elv amaz átalá-
nos és első fogalmazásában a szentszék tanával hom-
lokegyenest ellenkezik; mert az encyclica által el-
vetett tétel imigy hangzik: „A nyilvános élet alak-
zata és a polgári haladás, egyátalán követelik, hogy 
az emberi társadalom a vallásrai minden tekintet 
nélkül rendeztessék, kormányoztassák, nem máskint, 
mintha az nem is léteznék vagy legalább is xígy, 
hogy az igaz és téves vallás között külömbség ne 
tétessék." Jegyezzük meg jól, nem az mondatik 
emez állításban, miszerint az állam nem jöhet oly 

körülmények közé, hogy a különféle confessióknak 
egyenlő jogot adni kénytelen legyen, hanem hogy 
legbensőbb lényege, jogi alapja, kivánják ezt. 

Nemcsak ezen állítás, hanem a védvek is, me-
lyekre alapíttatik, az encyclicában kárhoztatva 
lőnek; mert ama tévely, mint a szentatya mondja, 
nem egyéb, mint „a n a t u r a l i s t i c u s e l v n e k 
a l k a l m a z á s a a p o l g á r i t á r s a d a l o m r a , 
r e n d r e . De váljon miben áll a naturalismus, mely-
ről itt szó vagyon, ha nem abban, hogy eltekintenek 
a természetfeletti vallástól és csak azon igazságokra 
és erkölcsi követelményekre szorítkoznak, melyek 
az ész által az ember természetéből felismertetnek? 

Azon állítás, hogy egyedül a természeti jog és 
természeti vallás képezik az állam alapját, annyibaa 
Ugyan igaz, hogy az állam, ha természetfeletti vallás 
nem is léteznék, a természet törvényei szerint is fen-
állhatna; de nem azon értelemben, hogy most is, 
miután Istennek tetszett egyszülött Fia által e 
földön országot alapítani, a természeti vallás elisme-
résére szorítkozhatnék. 

Az encyclicában az egyes tévelyek elősorolását 
megelőzi azon megjegyzés, miszerint ama tévelyek 
mind oda irányulnak, hogy megbénítsák, akadá-
lyozzák a befolyást, melyet a kath. egyháznak isteni 
intézkedés folytán a népekre és uralkodókra, gyako-
rolnia kell. Az állami életnek ugyanis nem kevésbbé, 
mint a családi életnek, Jézus Krisztusnak, a királyok 
királyának, tanai és szabványai szerint kell rendez-
tetnie és vezettetnie. Eme tanokat és szabványokat 
pedig az államfőknek, csak úgy, mint a család fejei-
nek, saját körükre nézve attól kell tanulniok, kinek 
Isten a természeti úgy, mint természetfeletti, igaz-
ságok és parancsok hirdetését kötelességévé tette, 
tudniillik az egyháztól. Nincs gátolva ez által az 
állam abban, hogy az egyházon kivül levőknek az 
idő követelményeihez mért tolerantiát adjon. Ha az 
egyház eme hivatását el nem ismerő fejedelmektől és 
népektől hasztalan követelne is az isteni rendelet 
irányában engedelmességet, nem mentheti fel magát 
még sem attól, hogy az e tárgy körüli igazságokat 
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egész teljükben ne hirdesse. Ezt tevé a mult időkben 
számtalanszor és napjainkban az encyclica által és 
az U r keze még nem rövidült meg. 

De, fogná valaki mondhatni, ameddig az Úrnak 
keze az elmúlt idők körülményeit vissza nem hozza, 
nem fog használni semmit oly tanokat hirdetni, me-
lyekre épen azok, kiket illetnek, semmit sem adnak. 
Nem sokkal okosabb-e, czélszerűbb-e tehát, ha az 
egyház; mással nem törődve, egyedül csak maga 
számára iparkodik szabad mozoghatást biztosítani? 

Kérdés alá nem jöhet, — ez válaszunk, — hogy 
az egyház helyzete ott, hol, mint p. o. az amerikai 
egyesült államokban, a kormány vele nem törődik, 
de működésében nem is gátolja, hasonlíthatlanul 
jobb, mint Európa legtöbb országaiban, melyekben 
szünetnélküli küzdelemben fejedelmek, országiárok, 
kamarák és hatóságok ellen hiában harczol szabad-
ságért. Azonban, nem is említve azt, hogy a „szabad 
egyház szabad államban"-féle elvnek hangoztatása 
által ama jobb állapotot épen elő nem idézhetjük, 
azt jegyezzük meg, miszerint nincs itt szó arról, mily 
eljárást kövessen az egyház a jogait el nem ismerő 
államok irányában, hanem arról: a két hatalom egy-
máshozi viszonyára nézve mily e l v e k e t kell val-
lanunk ? Legyen, — nem akarunk felette vitatkozni, 
— hogy napjainkban legtanácsosabbnak tartsuk 
egyedül a mtíködhetési sznbadságért küzdeni; de 
ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy az egyház 
tanával nyil t ellentétben ezen viszonyt az igazán 
keresztényinek kinyilatkoztassuk és a katholikus 
multat az egyház elleneivel ócsároljuk, piszkoljuk. 

Tud juk ugyan, hogy sokan azon nézet terjesz-
tésében fáradoznak, miszerint nem az egyház, hanem 
egy párt, különösen a jezsuiták azok, kik bizonyos 
magas és legmagasb személyekre gyakorolván befo-
lyást, oda törekesznek, hogy az encyclica és syllabus 
elvei az egyetemes zsinat által helybenhagyassanak, 
megerősíttessenek és pedig a pápa csalatkozhat-
lanságával együtt minden hosszabb tanácskozás 
nélkül. 

Tegyük fel egy perezre, hogy párt valóban lé-
tezik, mely ily tervet forral, mitől lehetne ez esetben 
a bölcs katholikusnak félni ? 

Mióta a pápai hatalom a vita tá rgyát képezi, 
főleg napjainkban, egy oldalról szorgalmasan kezdek 
egybegyűjteni mindazt a pápák történetéből, ami 
reájuk vagy környezetükre árnyékot vethetett. Ha 
katholikusok így jártak el, fel kellett tennünk, mi-
szerint véleményük szerint nem a pápáknak, hanem 
csak a zsinatoknak szabad hinnünk. Most ime! a 

sokat ohajtott zsinat küszöbön áll és ugyanazon ka-
tholikusok ismét gyanuskodnak. 

Bizonynyal, ha az, mit ők a pápák történetéből 
idéznek, megingathatná a pápai határozatokbani 
bizodalmunkat : úgy a zsinatok története legalább 
is ugyanannyi t nyújtana, mi az ő határozataikat is 
gyanúsakká tehetné. Vagy az első nagy átalános zsi-
natokon váljon nem hiányoztak-e pártok, melyek ter-
veiket keresztülvinni iparkodtak ? Es mégis épen eme 
zsinatok szent hitünk legmagasztosabb titkait védték 
meg a tévelygők ellen úgy, hogy, nagy sz. Gergely 
szavait használva, a négy első zsinat épen úgy, 
mint a négy evangelium érdemel tiszteletet. Miért ? 
Mert az egyház csalhatatlanságáróli hitünk nem az 
emberek bölcseségén vagy erényén alapszik, hanem 
a mindenható Isten Ígéretén. 

Tud juk ugyanis, hogy Isten müvei saját müvei-
ként épen azáltal tűnnek ki még inkább, mert az em-
berben, kit czéljaira felhasznál, az emberi gyengeséget 
meg nem szünteti. Ha tehát valaki ellenkezőleg azon 
félelemnek ád kifejezést, miszerint egy párt nemcsak 
annyi befolyást fog szerezni, hogy zavarokat tá-
maszszon, de sőt még a zsinatot is arra birni, hogy 
téves, nem keresztény, tanoka,t, dogmákat, hirdessen 
vagy veszedelmes rendszabályokat alkosson, — az a 
katholikus elvet, nem akarom mondani, megtagadja, 
de mégis egészen szem elől téveszti. L — r F. 

A győri pastoralis conferentia határozatai. 

1. D e v o t o C l e r i D i o e c e s a n i r e l a t e a d C o n -
c i l i u m V a t i c a n u m i n C o r o n i s v e r n a l i b u s 

m a n i f e s t a t o . 
Collatis Protocollis Coronarum adparuit , vota Cleri, 

quae non in unius, sed in plurium Districtuum Protocollis 
exprossa fuere, extendi : ad novam et indigentiis Cleri Curati 
magis accommodatain Breviarii redactionem ; porro ad mi-
tigationem disciplinae jejunii ; ad inveniendum modum prae-
vertendi profanationem Festorum ; ad relevationem ab obli-
gatione adplicandi Missam pro populo festis abolitis ; denique 
ad reductionem graduum consanguinitatis et affinitatis ma-
trimonium invalidantium. 

In reliquo omnes Sacrosancti Concilii dispositiones 
reverenter et obsequentissimo animo suscipiet Clerus Dioe-
cesanus. 

2. D e C l e r o J u n i o r e . 
Ordines congrui initi sunt, ut Theologiae anno I I I et 

IV studentes non solum in Homiletica et Cateclietica, verum 
etiam in Methodica, qua futuri scholarum elementarium 
Catholicarum Directores et quidem per Praeparandiae Pro-
fessoren! practice instituantur. 

3. D e C o o p e r a t o r i b u s . 
Admonentur Parochi , ut Sacerdotes subsidiarios, 

Cooperatores vel Capellanos clictos, ab Ordinario missos, 
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fraterna suscipiant et foveant charitate, eos muneris partes 
edoceant, in necessitatibus adjuvent, neque patiantur, ut 
extra aedes parocbiales seu resideant seu victum habeant. 
Cooperatores autem Parochos suos revereantur, debitamque 
iisdem praostent obedientiam. 

Salarium eorum Cooperatorum, qui hactenus nec 120 
florenos annuos hoc titulo perceperant, ita augebitur, ut ab 
initio proximi anni 1870 moderna eorum pensio assignando 
subsidio usque 120 fl. exintegretur. 

4. D e C o l l e g i o S. L a d i s l a i . 
Praecipua teneritudine volentes fovere eos, qui in ex-

colenda vinea Domini multum fatigati, aetate et laboribus 
jam fracti, ad vitae vesperam pastoralibus curis tandem plcne 
renunciare coguntur, visum est proventus fundi Deficien-
tium Sacerdotum et Fundi auxiliaris ita subdividere, ut 
quatuor benemeriti Sacerdotes Dioecesis istius, sive actu jam 
quiescentes sive ad quietem recedere parantes, ampliori sti-
pendio provideri possint. 

Collatis itaque consiliis et re undique examinata visum 
est disponere: a) ut primus distinguendorum horum Sacer-
dotum accipiat annuos 700 florenos, secundus 600, tertius et 
quartus singuli 550 florenos, addicto posterioribus jure gra-
dualis ad altiora stipendia promotionis et relicta singulis, 
ubi voluerint, commorandi libertate ; b) ut in publicis con-
sessibus et processionibus supra Vice-Archi-Diaconos obti-
neant praecedentiae locum ; c) denique ut titulo Admodum 
Reverendi Domini et cimadae ac violacei cinguli usu distin-
guantur ; tandem, ut ubi et quando potuerint, Curatoribus 
animarum, imprimis in Confessionali, tantillum adjutorium 
praestent et benefactorum in Missae Sacrificio memores sint. 

Institutum hoc nominabitur Collegium S. Ladislai ; 
recepti autem in illud Sacerdotes vocabuntur Collegii S. La-
dislai Presbyteri. 

Siquidem superius adtacti fundi, ex quo collegii hujus 
Presbyteri sua stipendia percipient, partim ex Episcoporum 
et Canonicorum, partim ex Cleri Curati symbolis conflati 
existant et sua deinceps quoque habituri sint increment», 
dignum profecto et justum est, ut in denominationem mem-
brorum Collegii istius omnes influant. Idcirco distinctionem 
hanc obtinere cupientes Sacerdotesexpetentcommendationem 
illius Districtus, in quo Ecclesiae serviunt vel serviverunt. 
E recurrentibus, per Districtus Ordinario commendatis, 
Ordinarius candidabit très ; e tribus per Ordinarium candi-
datis Canonici Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis apud Or-
dinarium collecti secretis votis relative majoribus designa-
bunt recipiendum. Votis utrinque nefors paribus Ordinarius 
decidet. 

5. A g e n d a V i c e - A r c h i - D i a c o n i D i s t r . c i r c a 
d i v i s i o n e m s u b s t a n t i a e p o s t h u m a e . 
a) In negotio divisionis substantiae po3thuinae annus 

civilis, seu tempus a 1-ma Januarii usque ultimam Decein-
bris decurrens, pro directionis norma habendus est. 

Cujusvis itaque generis proventus, habita temporis 
proportione, dividantur juxta notum illud principium : pro 
illo temperis spatio, quo quis onera fert, pro eodem quoque 
emolumenta percipiat est necesse; taies proventus sunt : fru-
mentum, labores manuales ac currules, lignum item focale 
aut in hujus defectu arundo ac stramen. — Quoad lignum 

focale alia regula venit observanda; siquidem pro mensibus 
hyemalibus, utpote : Octobri, Novembri, Decembri, Januario, 
Februario et Martio, e stipulata quantitate 2/3, pro mensibus 
vero reliquis % in divisione assumenda erit, ea adjecta ob-
servatione, quod in praesuscipienda, jux ta mox dictam cy-
nosuram, divisione pro usu parochi 12, pro cooperatoris 
vero, si quis existât, 3 orgiis numeratis, residuum ligni 
focalis aeque pro rata temporis sine distinctione mensium 
dividatur. 

b) Semen terrae mandatum eo pretio aestimandum erit, 
quo vendebatur tempore inseminationis. E t ut eo just ior 
institui queat divisio, omnis beneficiatus accuratum rei suae 
oeconomicae diarium seu manuale conficiat, huic erogationes 
ac redditus suos diligenter inscribat, ut, circumstantiis ita 
exigentibus, omni tempore de illis etiam rationem reddere 
valeat. Insimul statuitur, inseminationem sub nullo, sive 
inflrmitatis sive difflcultatis physicae praetextu vel vero ob 
defectum facultatum, quem interdum Administratores ad-
struere soient, absque recompensatione damni intermittere 
licere. 

c) Si fenum de beneficiali prato procreatum vel ex 
necessitate vel vero, habita ratione spatii temporis, in ma-
jori quantitate consumeretur vel vero spe ulterioris pro-
creationis, nimirum chordi, illud venumdaretur, casu hoc 
emergente beneficiatus partem consumtam vol vero ven-
ditam et successori de jure competentem illi refundere 
tenetur. 

d) Cum ordo sit anima rerum, idcirco accurata con-
fectio inventarii cunctarum ad beneficium parochiale perti-
nentium rerum, seu consignatio universi fundi instructi 
enixius commendatur. Ad salutarem hune assequendum 
finem DD. Districtuales in proximo asservanda Corona e 
gremio suo duos Aestimatores, „ V i s i t a t o r u m" nomine 
insigniendos, ad très annos deligent, qui in consortio Vice-
Archi-Diaconi consignationem fundi instructi beneficii paro-
chialis adornabunt, supellectilem nefors vetustate jam a t t r i -
tam, usuique haud accomodam, neenon pecus ad fundum 
instructum pertinens et persaepe inter Fratres discordiae 
uberem materiam subministrans, expetito et obtento con-
sensu Ordinarii, vendent et aes inde provenions inventario-
que insertum, velut fundum instructum, beneficiato resigna-
bunt. In conficiendo inventario magna cura et sollicitudine 
procèdent. In aestimandis hortis consignabunt diligenter ex-
tensionem illorum, adferent numerum arborum, praesentem 
illarum statum et hac ratione agentes ipsi etiam Grubernio 
Regio in succollando hocce oeconomiae ramo auxiliares m i -
nus praebebunt. 

Visitatorum horum erit, quotiescunque in oeconomia 
parochiali mutationes majoris momenti, ad quas consensus 
Ordinariatus requiritur, praesuscipi intenduntur, desuper 
opinionem suam depromere, eamque in scriptum redactam 
relationi a Vice-Archi-Diacono in eodem negotio praestandae 
adjungere et sic Ordinariatui substernere. 

e) Siquidem vineae eum oeconomiae ruralis ramum 
constituant, qui et intensiorem culturam et majorem etiam 
beneficiati sollicitudinem exposcit : idcirco, ut iisdem neces-
saria opera impendatur, illisquo de sufficientibus palis provi-
deatur, beneficiato, sub onere refusionis damni e negligentia 
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nefors exorti, non tantum commendatur, sed et injungitur. 
Pali manebunt proprietas beneficii. 

Cum occasione plantationis novaruin vinearum, horto-
rum item ac commassationis agrorurn, necnon exstruendorum 
novorum aedificiorum, majores expensae enascantur, sed 
praeterea etiam vineta ac horti ante très vel quatuor annos 
vix quidquam fructificent: ideo mutatione decursu hujus 
temporis in beneficio parochiali sive morte intercedente sive 
translatione ad aliud beneficium facta, aoqua expensarum 
recompensatio injungitur. 

f) Ubi ipsi fideles labores agrestes praestant, redimen-
dis expensis locus non datur ; secus vero, si beneficiatus ipse 
vel propriis viribus vel aere parato conductis operariis 
labores illos perfecit ; expensae ductu manualis, jux ta pro-
portionem proventuum ac pro rata temperis ab utraque par te 
ferendae sunt. Eadem norma etiam in solutione tributi publici 
prae oculis habenda. 

g) Ubi in fundo instructo etiam vinum occurrit, obtin-
gens quantitas e vino proximo elapso anno procreato sub-
minis trabitur. 

h) Stolares praestationes illi obtingent, qui sacras 
functiones peregit. Stipendia Missarum, si hae certo tempore 
sint persolvendae, illius sunt, qui easdem illo tempore per-
solvit ; si vero non sunt certo tempori alligatae, illi obve-
niunt, qui easdem quo demumcunque tempore persolvit. 
Stipendia Missarum necdum terminatarum Successori tra-
dantur. Ceteroquin de Missarum quoque stipendiis Manuale 
rite confici ac servari debet. 

i) Fimus non constituit objectum dividendae substan-
tiae posthumae; siquidem quod terra produxit, illud ceu mu-
tuum illi reddendum ; quapropter fimus omnem in casum 
proprietas beneficii manebit. 

6. A g e n d a i n c a s u m o r t i s e t p e n e s m a s s a s 
p o s t h u m a s E c c l e s i a s t i c o r u m . 

a) Dum aliquis F ra t rum in Districtu dieru supremum 
claudit, Vice-Archi-Diaconi est curare, ut defunctus hono-
rifice sepeliatur. Eundem adtinet jus et obligatio defunctum 
sepeliendi. Ut vero hoc in casu omnis charitatis laesio aver-
tatur , ad abusus tollendos et uniformitatem in Dioecesi 
introducendam, statuitur, ut Vice-Archi-Diaconus pro hoc 
suo fatigio 5 florenos a. v., pro Sacro autem de Requiem 
eadem occasione celebrando 2 florenos a . v. percipiat. Ean-
dem summam 2 fl. a. v. desumet ille Sacerdos, qui aliud 
Sacrum de Angelis (sic dictum : Gloriosum) decantabit. 
Cantori pro suo fatigio tali occasione obtingunt 3 fl. a. v. 
Ecclesiae vero pro usu Candelarum 1 fl. a. v. ; praeterea 
cantoribus illis, qui e vicinia ad funus comitandum compa-
ri turi sunt, singillatim 1 fl. a. v. In funere Capellanorum 
Vice-Archi-Diacono nihil penditur, Cantor tamen pro suo 
fatigio stolam, quae in ilia parochia, in qua Capellanus obiit, 
ordinaria est, percipiat. 

Si Vice-Archi-Diaconus impeditus defunctum sepelire 
non posset, id praestabit e Fra t r ibus districtualibus, qui fine 
praestandi charitatis officii ad funus conveniunt, ille, qui 
omnium senior est Presbyter, qui pro suo fatigio eandem, 
quae Vice-Archi-Diacono stipulata est, summam percipiet. 

Praeter haec statutum est, ut Commissarius ecclesia-
sticus, — Vice-Archi-Diaconus vel Deputatus, — pro fati-

giis suis in portractatione massae posthumae ecclesiastico-
rum exantlandis praeter vecturam 3 fl. a. v. titulo diurni 
percipiat. 

b) Pro tempore per procedentem Judicom designando 
obligatur Vice-Archi-Diaconus qua Commissarius Episco-
palis personaliter vel si impeditus foret, per Doputatum ad 
faciem loci excurrere, assumtioni casus mortis, publicationi 
testamenti et inventationi massae posthumae, intervenire, 
obsigillationem rerum parochi perficere, documenta Eccle-
siam, beneficium, pias fundationes et Officium parochiale 
adtinentia, matricas item et officiosa Protocolla, demum ob-

jecta inventarii, penes quietantiam a Judice ad se recipere, 
ut ea in elenchum redacta interimali Administrator! paro-
chiae consignare possit ; 

c) Mox occasione primae functionis copiam testamenti 
a Judice expetere et Ordinariatui una cum defuncti Bre-
viario submittere ; 

d) Cassam Eccclesiae et piarum fundationum in prae-
sentia Judicis et Curatorum Ecclesiae revisioni subjicere et 
aes paratum, quod in eadem reperitur, una cum cista Eccle-
siae, securo loco custodiendum ordinäre; 

e) Defectus nefors in fundo instructo, Ecclesiae prae-
terea et piarum fundationum peculiis, detectos e postliuma 
defuncti, cujus fidei haec commissa erant, substantia resar-
ciendos, — non absimiliter neglectas in aedibus parochialibus 
reparationes illas, ad quas defunctus obligabatur, prout et 
deteriorationes in agris, hortis, vineis, sylvis etc., quae ejus 
incuria successori fuerant causatae, rite aestimandas, (Vide 
de Visitatoribus 5. d.) in statum massae passivum inferendas, 
atque exinde bonificandas procurare; 

f) Legata et pias fundationes, quottas item, in sensu 
Statuti Dioecesani, t i tulis dioecesanis obvenientes incassare 
et ad suas competentias dirigere. 

Fine accomodationis hic adnotatur, legata et pias fun-
dationes, quae pietati Cleri de substantia sua disponentis 
commendata sunt, esse, quae Institute surdomutorun Va-
ciensi et coecoruin Pestiensi cedunt; titulos vero dioecesa-
nos esse Cassam Seminarii Majoris Episcopalis et Deficien-
tium atque Fund um Dioecesanum, pro quibus in sensu 
Statuti Dioecesani hactenus singillatim 10 fl. 50 xr. quisquo 
legare tenebatur; eandem itaque quottam deincep3 quoque 
obligatam manere, donec Ordinarius, cointelligenter cum suo 
Clero, hac de re aliter non disposuerit. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , decz. 1. Mult hó 24-én, csütörtökön, volt, hogy 

a mo3t már dr. Hornig Károly báró a pesti egyetem nagy 
termében tartá vitatkozását nagyszámú vendégkoszoru 
előtt. Megvallom, sajnáltam, hogy egy férfiú onnan hiány-
zott, Kovács Albert ; mert az egyháztörténelemből e tétel : 
„Instituta monastica de ipsa quoque Republica civili optime 
meruere" oppugnáltatott s Hornig báró védelme részben 
egyszersmind a „Pr. egyh. és iskolai lap" „a zárdakérdés-
liez " czimü czikkének czáfolata is volt. 

Mily tudományosság fordul elő eme czikkbe n, annak 
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bebizonyítására csak egykét sort. Az említett lap 45. szá-
mában 1415. oldalon így ír : „Rózáról még a canonisáló 
pápai bulla is azt a nagy csudát beszéli el, hogy a kolostor-
ban lévő bolhák nem merték megcsípni szent testét." 

Hogy a czikk irója, Kovács Albert, a pápai bullát 
nem olvasta, kétségkivüli dolog ; mert először is Róza ko-
lostorban nem lakott ; ő haláláig az atyai házban tartóz-
kodott. X. Kelemen tehát 1671-ben kelt bullájában ilyfélét 
nem Írhatott. Talán azt akar ta K. úr mondani, hogy limai 
sz. Róza a Dömések III . rendjének tagja volt s ezt a pápai 
bullában meg is fogja találni. Ugyanezt mondja a Dömések 
perui provincziájának Limában tartott káptalanja is, mely-
nek actái 1617-ben Franco a Can tónál „Denunciationes" 
czim alatt nyomtatásban jelentek meg, hol a többi között 
ezek Írattak : „Tudtotokra ad juk , hogy egy csudálatra 
méltó testvére (soror) rendünknek meghalt, — ki, miután 
rendünk harmadik szabályának ruhájá t életének huszadik 
évében felölté, s z ü l ő i h á z á b a n valóságos zárdai életet 
élt és szent Domonkos a tyánknak törvényeit és szabályait 
oly pontosan megtartá, hogy mindenki egy második szienai 
Katalinnak tartá, mely szentet ö gyermekségétől fogva pél-
dányképének választá." Vagy talán synonimának tar t ja K. 
Albert úr az atyai házat és kolostort? 

K. Albert bolhákról ír s pedig más állatokról kellett 
volna ott említést tennie. Hansen Lénárd és Gonzalez Antal 
limai sz. Róza életében szúnyugoltról tesz említést, hogy 
ezek nem bántották kerti hajlékában, míg, ellenben, e szent 
édesanyja, sz. Máriáról nevezett Katalin, Gundisalvi s neje, 
valamint Francisca de Montogna, ezen állatkák által ugyan-
ott sokat szenvedtek. Limai sz. Rózát a szúnyogok kimélték 
meg, Dánielt az oroszlányok ; ha Dániel esetét lehetségesnek 
tar t ja , miért nem sz. Rózáét is ? 

Nem ért jük, mikép írhat K. A. így : „Még borzasztóbb 
őrjöngéseket lehet feljegyezni a női szerzetek alapítóiról. A 
nő már természeténél fogva hajlandóbb a rajongásra s lia 
indulatai tiiláradtak, szennyesebb képet mutatnak, mint az 
eszelős férfi hóbortjai. Sokan őrjöngök lettek a Krisztus 
iránt való nagy szeretet miatt." Es ezen szavak után limai 
sz. Rózát említi, második helyre pedig szienai sz. Katalint 
teszi! Ha a protestánsok tndományát ezek szerint aka r juk 
megítélni, akkor azt kellene mondanunk, hogy bizony sem-
mit sem tudnak, daczára annak, hogy K. A. úr czikkének 
elején azt mondja : „Két okból voltunk ily szokatlanul 
hallgatagok. Először, mert mint a r ó m a i e g y h á z t ö r -
t é n e t é b e n j á r t a s o k , jól tud juk ," stb. 

De menjünk vissza K. A. bolháira. Hogy némikép ki-
menthessük, azt kell vélnünk, hogy nála a szúnyogok szár-
nyas bolhák. Legyen ennyi elég mint muta tvány azokból, 
miket K. A. a szentekről ír. Csak annyit legyen szabad 
még említenem, hogy oly modorban egy szent sem írt, mint 
K. A. úr — s hogy türelmük most is sokkal nagyobb, mint 
K. A. úr tolerantiája. 

Nem hallgathatjuk el itt, mit Hoványink „Fensőbb 
katholicismus elemei" czimü müvének második levelében 
egy német iró mond : „Ihr flicket euch aus allerhand Lum-
pen und Lappen einen Popanz zusammen und nachdem ihr 
ihn sorgsam mit Stroh ausgefüllt und eine hässliche Fratze, 
s tat t des Gesichtes, angemalt habt, klebt ihr ihm einen Zettel 

mit der Ueber,-<chrift : Katholicismus, an." Ez e!len azután 
à la Don Quixotte bajnokilag vívni természetesen igen 
könnyű. Mérsékeltebb protestánsok is hajlandók elismerni, 
hogy a k a t h . i g a z s á g e l l e n i g y ű l ö l e t c s a k t u -
d a t l a n s á g b ó l s a f o g a l m a k ö s s z e z a v a r á s á b ó l 
é l . A becsületes Horst megvallja : „Wir Protestanten thun 
dem Katholicismus oft Unrecht, weil wir ihn nicht genug 
kennen" és az őszinte Planck hozzá teszi : „Vielmehr, weil 
man ihn nicht kennen will." 

Végre még egy argumentum K. A. tudományosságá-
ról. Szavai ezek : „A kérdés csak az, hogy helyes és szük-
séges-e a zárdai intézmény és a coelibatus, m e l y a k e -
r e s z t y é n e g y h á z a k k ö z ü l c s a k a r ó m a i b a n 
o 11 h o n o s" stb. Ezen szavak nem igen tesznek a czikkiró 
úr történelmi ismereteiről tanúságot, daczára annak, hogy, 
mint előbb láttuk, kérkedik vele ; mert külömben legalább 
egy keveset emlékezett volna Vazulra, Caesarea nagy püs-
pökére, ki, miután egyiptusi, syriai, palestinai és mesopotá-
miai útjából visszatért, a pontusi provinczia egyik magán-
jába vonult ; emlékezett volna, hogy ott egy kolostort épí-
te t t ; emlékezett volna, hogy ott Emmelia, Vazul anyja és 
nővére, Makrina, Iris folyócska és Ibora városka melletti 
zárdában laktak ; emlékezett volna, hogy ezen szerzetesek 
számára Vazul ír ta a szabályokat, ezeket Liberius pápa 
363-ban, Damasus 366-ban és Leo 456 ban erősité meg; 
emlékezett volna arra, hogy Vazul halálakor, mely 379-ben 
történt, egyedül Keleten 80,000 szerzetest találunk ; tudná, 
hogy a szakadár syrusok, koptok és a keleti egyház más 
nemzeteinek szerzetesei, szent Vazul szabályát követik ; tud-
ná, hogy régi gyakorlat szerint a görögöknél a pátr iárkák, 
érsekek, püspökök, nőtlen szerzetesekből választatnak ; 
tudná, hogy e szabályok áthágása a szakadároknál élet-
hosszant tartó fogsággal büntet tet ik; tudná, hogy ott is 
megvan a coelibatus — s hogy ezen fogadás megszegése 
legszigorúbban büntettetett ; tudná, hogy akkor, midőn 
Litvánia Lengyelországhoz csatoltatott, az ottani baziliták 
Rómával egyesültek ; tudná, hogy jelenleg a baziliták leg-
nagyobb része a szakadár egyházhoz tartozik. És így nem 
írta volna, hogy a zárdai intézmény és coelibatus a keresz-
tyén egyházak közül c s a k a rómaiban otthonos. 

De mindenesetre nagy tudományt árulnak el e szavak: 
„Egyszer meghallotta, — t. i. sz. Antal remete, — hogy 
thébai sz. Pál nevü remete még nálánál is kegyesebb ember. 
Elment tehát őt felkeresni, de már halva találta egy fa 
alatt." 

Minthogy sz. Jeromos „Vita S. Pauli primi eremitae" 
czimü munkája előttem fekszik, melyről I. Gelasius pápa 
496-ban tartott római zsinaton így szól: „Vitas Patrum, 
Pauli, Antonii, Hilarionis et omnium eremitarum, quas 
tamen vir beatus seripsit Hieronymus, cum omni honore 
suscipimus" és mely határozat az egyházi törvénykönyvben 
can. 3. §. Item vitas. Dist. 15 alatt is található, bátrak le-
szünk némelyeket idézni annak bebizonyítására, hogy tör-
ténészünk compositeur-talentummal is bir. E munka 7. §-ban 
olvassuk : „Sed ut ad id redeam, unde digressus sum, cum 
jam centum tredecim annos beatus Paulus vitám coelestem 
ageret in terris et nonagenarius in alia solitudine Antonius 
moraretur (ut ipse asserere solebat), haec in mentem eius 
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cogitatio incidit, nullum ultra se perfectum monachum in 
eremo consedisse. At illi per noctem quiescenti revelatum 
est esse alium interius multo se meliorem, ad quem visendum 
deberet proficisci. Illico erumpente luce venerabilis senex 
infirmos artus baculo regente sustentans, cepit ire velle, quo 
nesciebat." Hogy Antal sz. Pált nem találta halva, arról a 
9. §. eme szavai tanúskodnak : „Pernox secundas in oratione 
exegit tenebras et dubia adhuc luce haud procul intuetur 
lupám sitis ardoribus anhelantem ad radicem montis irri-
pere. Quam secutus oculis et juxta speluncam, cum fera abi-
isset, accedens, intro coepit aspicere: nihil curiositate pro-
ficiente, tenebris arcentibus, visum. Verum ut scriptura ait, 
perfecta dilectio foras mittit timorem, suspenso gradu et 
anhelitu temperato, callidus explorator ingressus ac paula-
tim progrediens, saepiusque subsistens, sonum aure captabat. 
Tandem per caecae noctis horrorom procul lumen intuitus, 
dum avidius properat, offenso in lapidem pede, strepitum 
concitavit; post cuius sonitum beatus Paulus ostium, quod 
patebat, occludens, sera obfirmavit. Tunc vero Antonius pro 
foribus corruens, usque ad sextam et eo amplius horam, 
aditum precabatur dicens : Qui sim, unde, cur venerim, no-
sti. Scio me non mereri conspectum tuum ; tarnen nisi vi-
dero, non recedam. Qui bestias recipis, hominem cur repel-
lis ? Quaesivi et inveni ; pulso ut aperiatur. Quod si non 
impetro, hic moriar ante postes tuos ; certe sepelies vel 
cadaver. 

Talia perstabat memorans, fixusque manebat. 
Ad quem responsum paucis, ita reddidit héros : 

(Virgil., Aeneid., lib. I I et VI.) 
Nemo sic petit, ut minetur ; nemo cum lacrymis ca-

lumniam facit. Et miraris, si non reeipiam, cum moriturus 
adveneris ? Sic arridens Paulus patefecit ingressum. Quo 
aperto, dum in mutuos miscentur amplexus, propriis saluta-
vere nominibus ; gratiae Domino in commune referuntur." 
A 11. §-ban pedig ezeket olvassuk: „Cumque jam esset 
terrae redditus dies, beatus Paulus ad Antonium sie locutus 
est : Olim te, fráter, in istis regionibus habitare sciebam ; 
olim te conservum meum mihi promiserat Deus, sod quia 
iam dormitionis meae tempus advenit et quod semper cu-
piebam, dissolvi et esse cum Christo, peracto cursu superest 
mihi corona justitiae ; tu missus es a Domino, qui humo 
corpusculum meum tegas, immo terrae terram reddas." A 
12. §-ban pedig : „Quamobrem, quaeso, perge, nisi molestum 
est et pallium, quod tibi Athanasius episcopus dedit, ad 
obvolvendum corpusculum meum, defer." A 15. §-ban pedig 
K. A. azon állítása czáfoltatik meg, hogy Pál egy fa alatt 
halt volna meg: „Referebat postea beatus Antonius tanta se 
velocitate, quod reliquum erat, cucurrisse, ut adinstar avis 
pervolaret, nec immerito ; nam introgressus speluncam, vi-
dit genubus complicatis, erecta cervice, extensisque in altum 
manibus, corpus exanime. Ac primum et ipse vivere eum 
credens, pariter orabat. Postquam vero nulla, ut solebat, 
suspiria precantis audivit, in flebile osculum ruens, intel-
lexit, quod etiam cadaver sancti Deum, cui omnia vivunt, 

"*icio gestus precaretur." 

Még egy idézetet : „Pedig azon szent remeték, — mond 
. — kivétel nélkül mindnyájan, még a legtiszteletre-
ibak is közülök, kisebbnagyobb mértékben vallásos 

őrjöngök voltak, aminők most is számosan léteznek az 
őrültek házában „religiosus betegek" név alatt ." Er re csak 
azt feleljük, mit Festus Act. Apóst. c. 26,24, ki tudatlansá-
gában ily szavakra fakadt : „Insanis Paule ! multae te lit-
terae ad insaniam convertunt." Avispa. 

RÓMA. (A p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a s a z 
o r l é a n s i p ü s p ö k.) Rómából i r ják , miszerint a püspö-
kök most naponta nagy számmal érkeznek, igen szivélyesen 
fogadtatnak s azoknak elszállásolása, kik a szentatyának 
vendégei, a legnagyobb renddel történik. 

A napi beszéd tárgya természeten most ft . Dupanloup 
Bódog oléansi püspöknek ismeretes körirata a pápa csal-
hatatlansága dogmája kihirdetésének alkalomszerűsége ellen. 
Nem szólnék igazat, ha nem jelezném, miszerint a ft . püs-
pök úr kör i ra ta itt fájdalmas benyomást, kellemetlen meg-
lepetést, szült. 

Egyáta lán nem tudják maguknak nálunk megmagya-
rázni, mit akar t a tisztelt főpap ezen irat közrebocsátásával 
elérni. De azzal mindenki tisztában van, hogy ezen püspöki 
körlevél sokkal időszerűtlenebb, mint magának azon dogmá-
nak kihirdetése, melynek alkalomszerűsége ellen intéztetett. 

De hogy elmondjuk a római körökben uralkodó néze-
teket ezen püspöki körirat felett, lássuk, miként Ítélik azt 
meg itt. 

Először is azt tar t ják, hogy ezen körirat magának az 
egyetemes zsinatnak praejudikál, arra nyomást akar gya-
korolni oly pontban, melyről még senki sem tudja, váljon 
meg fog-e csak említtetni az egyetemes zsinaton vagy sem. 

A körirat tehát a zsinat elébe vág s annak teendőit 
mintegy meghatározni látszik akarni. Es ez annál inkább 
bánt ja a körirat tisztelt szerkesztőjének barátait , minthogy 
iratában épen azért rója meg a legkitűnőbb katholikus 
lapokat, hogy nyomást akarnak gyakorolni a zsinatra ; tehát 
ugyanazon hibába esik, melyről másokat vádol; csakhogy 
nála e hiba sulyósabb, mert ő a zsinatnak kitűnő tagja, míg 
a lapok nem azok. 

Másodszor, megjegyezik nálunk, hogy a körirat vádja 
az emiitett két lap ellen alaptalan s a megrovás helytelen ; 
mert e két lap, t. i. a „Civiltá Cattolica" és az „Univers," 
egyike sem kezdette azon kérdést feszegetni, váljon ki kell-
jen-e hirdetni vagy sem a mostani zsinaton a pápa csalhat-
lanságának dogmáját. I t t még igen jól emlékeznek reá, 
hogy a párisi lap, a Français, a liberális katholikusok lapja, 
volt az, mely a mult télen a Civiltá Cattolicát egy párizsi 
levelezés miatt megtámadta, mely levélben sem több, sem 
kevesebb nem mondatott, mint hogy a kitűnőbb franczia 
katholikusok óhajt ják, vajha a zsinat a pápa csalhatlanságát 
dogmául hirdetné. A Français ebből nagy lármát csinált, 
erre vonatkozó czikkeit ingyen szétküldötte az egész vi-
lágba. A Civiltá felelt neki s kimutatta gonosz szándékát, 
mely abban állt, hogy lármát keltve elijeszsze a zsinatot oly 
tannak dogmávái kihirdetésétől, mely külömben az egész 
katholicismus hitét képezi. Fájdalmasan esik tehát a f t . 
püspök úr barátainak, hogy a Français vádjá t oly ünne-
pélyesen ismételte oly lapok ellen, melyeknek a katholicis-
mus iránt igen nagy érdemeik vannak. A pápa csalhatlan-
ságának dogmávái kihirdetésével lármát csaptak igenis a 



liberális katholikus lapok in contrarium s akkor természe-
tes, hogy a kath. lapok a tan védelmére keltek és kimonda-
tását óhajtották annak, mit mások tagadtak. 

Harmadszor, megjegyzik, hogy a f t . püspök úr nem 
elég ovatosan nyilatkozott azon óhajtás ellen, melyet a pápa 
csalhatlanságát illetőleg 1867-ben nyomtatott iven kifejezve 
kézbesítettek a Rómában levő püspököknek. Tudni való 
ugyanis, hogy Rómában, a pápa székhelyén, semmiféle a 
hitre vonatkozó dolgot nem lehet nyomatni az illető pápai 
hatóság előleges helybenhagyása nélkül. Ha tehát a pápai 
hatóság megengedte , hogy az illető óhaj nyomtatásban is 
kifejeztethessék, nem látjuk be, miért kellett egy püspöknek 
ezen tan kihirdetése ellen oly ünnepélyesen fellépnie, mikor 
e tant maga a ft . püspök úr is hiszi. — Hasonló dolog tör-
tént a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése előtt 
is. Egyesek, testületek, egyetemek, nyomattak kis lapokat, 
melyeken az óhajtás volt kifejezve, vajha a szeplőtelen fo-
gantatás dogmául hirdettetnék ki. És akkor senkinek sem 
jutott eszébe azt mondani, hogy ezen nyomtatványok által 
a pápára vagy az egyetemes zsinatra nyomást akarnak gya-
korolni. Ez egyszerű óhajtás, melyet mindenkinek szabad 
kifejezni anélkül, hogy megrovást érdemelne. 

Negyedszer, nem helyeselhetik, hogy a ft. püspök úr 
megrótta a Civiltá Cattolicát; azért nem helyeselhetik, mert 
a nevezett lap Rómában a szentszék szeme előtt s felügye-
lete alatt nyomatik és a szentszék nem tűrné, hogy egy 
Rómában felügyelete atatt megjelenő lap oly dolgokat tárjon 
a nagy közönség elé, melyek a zsinati előleges munkálatok-
kal ellenkezésben volnának és nem a nagy közönség elé 
valók. Nem tudják tehát helyeselni, hogy a ft. püspök úr a 
lap ellen kimondott vádja által oly egyéneket látszik vádolni, 
melyeket megróni szándékában alig lehetett. 

Ötödször, itt igen jól tudják, hogy a ft. püspök úr 
körlevele azért még sem fogja meggátolhatni az illető tan 
dogmáuli kihirdettetését, ha a zsinat azt kihirdetni aka r j a ; 
mert senki fel nem teheti, hogy egy egyetemes zsinat hatá-
rozatai hozásában, főleg midőn ily fontos, kiható dologról 
van szó, egyik vagy másik személyes nézetei által fogja 
magát engedni korlátoztatni. De igenis sokat ártott a ft. 
püspök úr körlevele, ha az illető tan csakugyan dogmatico 
kihirdettetnék ; mert azon tekintélynél fogva, melyben a ft. 
püspök úr méltán részesül, sokan lesznek, k ik levelére tá-
maszkodva, a kihirdetett tannak nehezen fogják magukat 
alárendelni. Igaz ugyan, hogy a f t . püspök úr ezen körirata 
előtt egy másik levelet is menesztett hiveihez, melyben a 
zsinat minden határozatának már előre is aláveti magát, 
ellenkezzék bár egy vagy más határozat személyes nézetei-
vel. De váljon feltehető-e, hogy a ft. püspök úr tisztelői 
mindannyian oly élő hittel s tanulékonysággal birnak, mint 
maga a tisztelt iró ? Váljon feltehető-e, hogy a liberális ka-
tholikusok, kik legtöbbnyire nagy tisztelői a ft. püspök úr-
nak és a syllabus meg Quanta Cura pápai határozatokat 
most is csak nehezen tűr ik, amolyan könnyen meg fognak 
hajolni a kihirdetett dogma előtt ? Mindebből csak az tűnik 
ki, hogy a ft. püspök úrnak körlevele mitsem használt, de 
sokat ártott . 

A többi észrevételeket elhagyjuk most. Csak azt je-
gyezzük még meg, hogy a ft. püspök úr körirata nagyban 

előmozdította a pápai csalhatatlanság kihirdettetésének 
ügyét. És azért áldjuk az isteni gondviselést, mely ily rend-
kivüli utakon tanúsí t ja az egyetemes zsinat iránti gondos-
kodását. 

IEODALOM 
A k a t h . l e l k i p á s z t o r . 1869-ik folyam. Szerkeszti 
F ü s s y Tamás. Ha t füzet, nagy nyolczadrétben, 560 lap. 
Negyedik évfolyam, ára 2 fr t . Ugyanannnyival hirdettetik 

előfizetés az V-ik évfolyamra. 

Németországban egy itész arra kérte a szónokokat 
nem rég, hogy legalább 10 év alatt ne adjanak ki prédiká-
cziókat, annyi van már kinyomtatva; elégedjünk meg, 
úgymond, azon folyóiratokkal, melyek a jelesb szónoklato-
kat kiadják. — Mi nem vagyunk oly bővében a beszédek-
nek, tehát annál erősebb ragaszkodással viseltetünk a „Lel-
kipásztor" iránt , mert ami szép iratik a magyar szónokoktól, 
azt itt letéteményezik. 

Legfőbb indoka szerintem ilyen füzetek kiadásának 
az, hogy bizony napjainkban sok olyasmiről is kell prédi-
kálni, miről atyáink alig mertek olvasgatni, annál kevébbé 
azt a szónokszéken hangoztatni . „Mozgalmas napjainkban 
szent hitünknek, vallási institutióinknak, alig van ága, mely 
vakmerően meg ne támadtatnék oly annyira, hogy a val-
lástalan áramlat a nép rétegeibe is elhat." 

Ez ellen, mint mindenki belátja, nem elég, hogy átalán 
declamáljunk a kor vallástalansága ellen ; ez, amily undo-
rító, oly haszontalan is ; hanem részletekbe kell bocsátkozni, 
egyenkint venni elő a mai társadalom hibáit s éles késsel, 
(erős logikával) fájdalom nélkül, (érdekes előadással) kime-
télni a rothadt részeket. 

Vannak pedig immár a népben elharapódzó tévfogal-
mak, melyek eddig csupán a templomba nem járó müveitek 
lelki tulajdonát tették s igy nem volt oly szükséges prédi-
kálni róluk. Ezekről tehát az elmúlt évtizedekben kiadott 
szónoki müvekben hiába keresnénk mintapéldányt vagy 
anyagot a jelen tévelyek ostromlásában. Ki merészelt volna 
eddig a communismusról prédikálni? hiszen erről eddig csak 
államtani, országászati,munkák elvont részeiben irtak ; most 
azonban már egynehány zúglap előadja, kecses szinben festi; 
mihezképest a lelkipásztornak, ha ilyesminek elharapódzását 
falujában észreveszi, fel kell ellene szólalnia. 

Szintazonkép nem győzik hiveiket őrizni a lelkészek 
a rosz olvasmányoktól ; ennélfogva ennek káros következ-
ményeit hasonlag élénken kell előadni s nem elég kimon-
dani, hogy a gonosz könyvek ártalmasak. A jelen kor újon-
nan felmerült kázhozatos irányai, a jelen sajtószabadság, 
mely a szegény gunyhójába is beviszi az egyház, az állam-
rend, a Krisztus istensége, elleni rágalmakat úgy, hogy ha 
ez tovább igy tart, türhetlenné lesz a társadalmi összlét ; — 
mindezek igénylik, hogy prédikáczióink részben a társa-
dalmi nyavalyákat is gyógyítani igyekezzenek. Ezen eljárás-
ban pedig csak egy időszaki folyóirat, mely megfigyelmezi 
az u j irányokat, felbukkanó tévelyeket, bir segítségül, tám-
pontul, szolgálni. 

De a folyóiratra nem megvetendő indok a kidolgozás 
egyöntetűsége is. Már sokat haladt a szónok, ha beszédében 
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csak egy tárgyról szólott, azt minden oldalról megvitatva, 
felvilágosítva. Hanem az eredményhez éles logikai követ-
keztetés, az érvek fokozatos előléptetése, az alkalmazás 
ügyessége kivántatik. A logika szabályai azaz a természe-
tes egymásután szeretete, mintegy velünk születik ; azért, 
ha a közönséges ember nem tanulta is a gondolkodástant, 
könnyebben megérti, szivét-lelkét jobban á t já r ja az össze-
lánczolt, egymásból folyó, okoskodás, mint a bár szép gon-
dolatokkal ékeskedő, de összegubancsolt szavalás. Kedvesebb 
látmány lekaszált sorrendben a rét, mint mikor gereblyézik. 
Ámde ehez kipróbált agy, tapasztalás, széles körültekintés, 
a közönséges ember gondolkodásmódjának kilesése, kiván-
tatik s mindezt a fiatal pap, ki éveken át a tudósok beszéd-
módját hallgatta, csak nehezen sajátí t ja el magának. A 
prédikáczióirás tehát nem a lustaság párnája, hanem előkép, 
mintapéldány, melyeket, mint szobrász az antik vagy 
Michelangelo remekeit, tanulmányozni kell, hogy nyomukba 
lépjünk. Ha már most az egyeseknek sikerül, kik nem 
éreznek hivatást beszédeik kiadására : vajmi jó, ha van fo-
lyóirat, mely közölheti. 

Korunkban ezen két kiváló követelményt állítjuk az 
egyházi beszédirók elé. Ugy látjuk, hogy a lelkipásztor 27. 
munkatársa, amint az előfizetési felszólításban előszámlál-
tatnak, szintén ta r t ják szemük előtt egyrészt korunkban 
az igazság követelményeit, másrészt az egyöntetű, egy 
czélra törekvő tárgyalást, mert a „lelkipásztor" folyamaiban 
igen sok, tárgyra nézve ujdonszerii, műre akad tunk ; amint 
arról kételkedni sem lehet oly gyűjteményben, hol Horváth 
Endre, Orosz Ádám, Rosztóczky Imre, Szabó Imre, a mun-
katársak közt nemcsak említtetnek, hanem a gyűjteményt 
müveikkel gazdagították. 

Ennélfogva a szorgalommal szerkesztett „Lelkipász-
tort" buzgó pártfogásába ajánl juk a lelkipásztoroknak. A 
lelkészetnek a szónoklat kiváló kötelmét teszi, főleg nap-
jainkban, mikor az ellenséges, a folyton rágalmazó, sajtó 
káromlásait ellensúlyozni kell. Az adományok nincsenek 
egyenlően felosztva, egyik szépen ir, de nincs előadása, má-
sik eredménynyel prédikál, ha jó beszédre akad, ennélfogva 
segítsük elő egymást, kitől hogy telik. Dolgozzunk, művel-
jük a szónoklati irodalmat. Dr. Sólymos• 

VEGYESEK. 
— ( A d a k o z á s . ) Magyarország hgprimása a pozso-

nyi oltáregyletnek 100, a turolukai templom és plébánia 
javítására 424, a viski iskola felsegélésére 50, a megyei ta-
nitók felsegélésére átalán 500, a berzenczei orgonára 100, a 
verbóczi templom és paplak javítására 250, a balassagyar-
mati iskolára 500, az ekeli iskolára 100, a bácsai iskolára 
120 s a nagyendrődi iskolára 200 frtot kegyeskedett ado-
mányozni. 

— ( H a l á l o z á s . ) Visontai H o m o k y Imre lekéri 
apát stb. november 29-én meghalt. Nyugodjék békében. 

/ 

— Megjelent s beküldetett : Ahitat gyakorlatai imák-
ban és énekekben a római kath. ifjúság épülésére. Negyedik 

javított s bővített kiadás. Kiadta Szepesi Imre, kegyesrendi 
tanár. Pesten. Ara 1 ft 40 kr, bőrkötésben 1 ft 70 kr. — A 
ft. tanár úr által kiadott ezen ima- és énekkönyv mind az 
imák és énekek választékossága, mind az énekeknek hang-
jegyekrei egyszerű, korrekt, alkalmazása által kiválólag 
ajánlatos. A szép, szabatos ének igen-igen emeli az isteni 
tiszteletet s óhajtandó, vajha a lelkipásztorok a hivek éne-
kére minél nagyobb gondot fordítanának. Legjobb a hivek 
énekének javítására a fiatalságot jól betanítani. Erre pedig 
ezen énekkönyv igen alkalmas. Ájánljuk tehát a tanár és 
lelkipásztor urak figyelmébe. 

— Megjelent s beküldetett : Tisza-püspöki és fiókhe-
lyei, helyrajzi, történeti s egyházi tekintetben, a t.-p. templom 
megáldatásának századik évfordulati napja alkalmából. Ko-
vácsóczy Istv. Eger. — Lehetlen ez alkalommal néhány szót 
nem intéznünk a magyarországi ft. lelkipásztorkodó pap-
sághoz. Igen ri tka nálunk oly plébánia, melynek történetét 
hitelesen meg lehetne irni. S miért ? Mert az illető lelki-
pásztorok elmulasztják a plébánia körében előforduló ese-
ményeket feljegyezni, sokszor már csak azon indokból is, 
mert az események fontosságát kicsinylik. Pedig ez téves 
indok. A legjelentéktelenebbnek látszó esemény 50, 100 év 
múlva nagy érdekkel birhat. Tudunk egy esetet, hogy e 
század eleje óta összegyűjtött alkalmi versezeteket, szinliázi 
lapokat, halotti s egyéb jelentéseket, nagy áron vették meg 
itt Pesten néhány év előtt a londoni britt muzeum számára. 
Pedig mily haszontalanságnak látszanak ily iratok előttünk. 
Mi magunk nagy érdekkel lapoztuk ez évben a pesti pap-
növeldei muzeumok történetét. — Az esztergomi Synodus 
Dioecesana megparancsolja, hogy minden plébániában ve-
zettessék egy chronicon parochiae. Kér jük tehát a ft. lelki-
pásztorokat, vegyék maguknak a fáradságot s jegyezzenek 
fel bizonyos e czélra csinált könyvbe a plébániában előfor-
duló minden, de minden eseményt. A fáradság nem nagy, 
ha az esemény rögtön feljegyeztetik, még azon benyomások 
alatt, melyeket érez az illető az események végbemenetelekor. 
Es e kis fáradságnak haszna idők multával igenigen nagy. 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás „Népújság" czimü 
politikai s vegyestartalmu lapra. Megjelenik Egerben min-
den tizedik napon egy iven. Előfizetési ára egy évre 2 fr t , 
félévre 1 frt . Kiadja s szerkeszti Luga László. — Népünk 
mindenféle zászlókkal és t rombitákkal már eléggé félreve-
zettetett; kivánatos, hogy a „Népújság" helyes irányban 
oktassa a népet és ezt reményeljük is. 

— A bambergi Pastorálblat t felhívja a lelki pásztoro-
kat , hogy az országgyűlési választások alkalmával minden 
befolyásukat fehasználják s a ki ezt nem teszi : „der hört 
auf ein pflichtgetreuer Diener der Kirche zu sein, welche die 
Verletzung ihrer Prinzipien der Moral nicht, ungeahndet 
hinnimt." — A bajor papság fel is használta befolyását és 
az egyházellenes muzsikus bajor kormány minden machiná-
tiói daczára az országgyűlésben a katholikus elem nyerte el 
a többséget. A Pastoralblatt intését nem árt másutt is meg-
szívlelni ! 

Kegyes adakozás. 

O szentségének péteríillérül a deáki plébános és liivei . . 8 ft. 
A Sz.-László-társulatnak ugyanazok 6 ft. 
Az egyetemes zsinat költségeire egy névtelen e jelige 

alatt: ut banc Synodum visitare, disponere et benedicere digneris . 5 ft. 
Sz. Józsefnek a legszentebb Megváltó nevelőjének zsinati 

megdicsöitésére e jelige alatt : Assiste nobis in extrema lucta . . 5 ft. 
A pesti oltáregyletnek e jelige alatt : Dilexi decorem 

domus tuae etc. 5 ft. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor eavkán. 9. sz. 



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

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt'. 90 kr. o. é. 

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, deczember 8-án. 40. 

Előfizethetni minden cs. 
le. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

AI) 

ROMAI: HABENDUM, 
ET DIE IMMACULATAE (MCEPTIONI DEIPARAE VIKGFFLS SACRO HCHOMDUM. 

M D C C C L X I X . 

gloriosa Roma super petra 
Fundata ! Tu lux, tu via, Veritas 

Et porta caeli, naufragisque 
Perfugium, fideique custos ! 

Ad te docentem, quod sit iter poli, 
Ad te qnerentem damna fidelium, 

Ad te vocantem currit omni s 
Concilio reparandus orbis. 

Heu, quanta sanctam vulnera sauciant, 
Quam dura Matrem sors premit undique ! 

Sublata pennis sacra vellet 
Tollere mens liominum superbis; 

E t lege, quam hausit matris ab ubere, 
Et iure, Petro quod dederat Sator, 

Spreto, minatur iam cruci, arae 
Exitium rapiente dextra. 

Atque infideli deterior, ferox, 
Quae vovit ardens et pietas dedit 

Aegris, egenis orphanisque, 
Aggreditur monumenta patriim. 

En, quo bonorum fraus et amor lucri 
Trahunt parentum progeniem malam, 

* Quos lingua mendax atque livor 
Proripiunt genus hoc in ausus! 

Ergone Mater, sede nec in sua 
Secura, supplex quaerat, ubi caput 

Rechnet inter hospitales 
Massagetas peregrina sedes? 

Xullumne iustis Caesaris ad thronum 
Adversus hostes perfugium improbos, 

Et nulla iustis Christiana 
Pax dabitur super orbe pressis? 

In iura pangunt foedera Principes; 
Fraus cudit atris in tenebris dolos, 

Molitur omnis, atque mendax 
Mortiferas meditatur artes. 

Quem grex fidelis praesidio vocet, 
Aut quos fatiget caelicolas prece? 

Cui tanta partes damna ab aris 
Omnipotens dabit auferendi? 
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Est spes in uno, quem posuit Deus > 
Rexisse quassae remigium ratis : 

Hic est sacerdos summus, orbis < 
Hic Pius est pater universi. 

I 
s 

O quanta sacri cura l)eo gregis ! 
Miranda prüdens consilio Deus, l 

Quae roborent Sponsam periclo | 
Culmina suscitât imminente. I 

s 

Te, Te Sacerdos Summe, colit patrem jj 
Indus, Britannus, Gallus et Aethiops, 

Miratur, audit, mille Te ornât 
Laüdibus et sequitttr vocantem. 

» 

Quin ipse duro silice durior < 

Mitescit hostis, grande tuùm stupens 
Tot in ruinis, in procellis, 

Fraudibus insidiisque pectus. j 

At seminanti cum lacrimis Deus j 
In messe opima gaudia porrigit, 

E t gloriosis in triumphis î; 
Praemia retribuit laborum. 

$ 
> 
<> 

Urbs Roma testis per varias vices, 
Post tanta rerum tristia et aspera 

Tantis tuis tam gloriosis ? 
Culminibus decorata Mater. \ 

? 

Fruenda caeli munere scilicet 
Enunciato dogmate gaudia ; 

Tibi tulerunt festa Divae i 
Virginis et sine labe Matris. \ 

> 

> £ 

Fruenda caeli gattdia vénérant 
Romae Tibi post secula bis novem :  

Dum totus exsultans triumpho 
Festa Petri resonaret orbis. 

I 

Fruenda caeli gaudia fulserant, 
Quum vota pro Te Candida funderet, 

E t totus aris advolutum 
Nestora concelebraret orbis. 

Quid nunc freqüenti in Concilio Pa t rum? 

Est gaudiorum larga Tibi seges : 
Hoc fonte derivata Sponsae 

Lucra fluent veniens in aevum. 

Et iam supremo lumine perciti 
Te, sidus orbis Christiadum, Patres 

Stipant, et una mente et ore 
Cordeque velle tuum seqüuntur 

Tecum parati fortia perpeti 
Pro lege Christi, nomine, gloria 

Quae sunt Dei quaerunt: ad astra 
Tuta gregi ut via sit fideli. 

U t pectora hostis dura remolliant, 
E t lata frangant frena licentiae, 

Yocent aberrantes per orbem, 
E t revehant ad ovile sacrum. 

Adesto sancto lumine Spiritus ! 

Accensa Patrum cordaque dirige, 
E t pro gregis Sponsaeque lucris 

Grandia perfice coepta Patrum. 

Arrectus liaeret quisque sub aethere. 
Aeterna lux haec o utinam regat 

E t agnita omnes veritate 
Ad Superum patriam reducat. 

Aeterna surgant marmore culmina, 

Piumque grandem et Concilii Patres 
Cunctis celebrandos in omne 

Christicolis tueantur aevum. 
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1869, deczember 8. 
Haec dies, quam fecit Dominus : exultemus et laetemur in ea. 
Felvirradt tehát Istennek véghetlen irgalmából a sokat hányatott világnak erkölcsi hajótörésé-

bó'li megmentésére azon nagy nap, melynek felderüléseért milliók ajakáról buzgó ima emelkedett a Min-
denható zsámolyához, mely napnak valahai felvirradásáról a hitetlenek és kicsinyhitűek kételkedtek, 
melynek felderülését a világ bölcsei valószínűtlennek hitték és melynek meghiúsításán a gonoszok minden 
erejükből munkálkodtak. 

A római katholika anyaszentegyház egyetemes zsinata manapon megnyilt. 
Yenite fratres et videte : dies illuxit nobis, exultemus et laetemur in ea. 
Igenis, testvérek, örvendjünk és vigadjunk, hogy a mi Üdvözítő Istenünk megérnünk engedte 

e nagy, e dicső napot, melynek fénye világosságot fog gyúj tani a hitetlenség sötétségében tapo-
gatódzó világnak. 

Mi hivei vagyunk az egy, szent, apostoli, katholika anyaszentegyháznak, sz. Péter utódjának 
és ki vagy mi.fog minket annak közösségétől elválasztani? T r i b u l a t i o ? a n a n g u s t i a ? an f a m e s ? 
a n n u d i t a s ? a n p e r i c u l u m ? a n p e r s e c u t i o ? a n g l a d i u s? Rom. 8,35. Soha, soha! 

Mi fiai vagyunk az anyaszentegyháznak s váljon találhatnánk-e széles e világon gyengédebben 
szerető a n y á t ? Találhatnánk-e hivebb dajkát, mely minket az örök életre neveljen? Találhatnánk-e jobb 
tanítót, mint azt, melyről az apostol mondja, hogy Columna et firmamentum veritatis? 1 Tim. 3,15. 
Hova, kihez forduljunk, ha nem szent egyházunkhoz, midőn a világ zaja, a szenvedélyek hullámai, a 
tévelyek, a rosz példák, az ördög, minden oldalról ostromolnak, hogy megejtsenek ? Domine ! ad quem ibi-
mus? V e r b a v i t a e a e t e r n a e h a b e s! Joan. 6,69. 

Mi fiai, hű fiai, vagyunk szentatyánknak, a római pápának, Jézus Krisztus helytartójának, szent 
Péter apostolfejedelem utódának. És váljon a fiú ne hallgasson-e a ty já ra? A bárány vagy juh ne engedel-
meskedjék-e pásztorának ? Simon ! Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua e t t u , T U , c o n -
f i r m a f r a t r e s t u o s. Luc. 22,32. 

Siessünk tehát, testvérek, anyánk, az egyház, atyánk, a római pápa, szárnyai a lá ; siessünk az 
örök tiszta forráshoz, az egyház egyetemes zsinatához s ott merítsünk tiszta, az örök életre tápláló vizet, 
Aquam, quae fiet in nobis fons aquae salientis in vitám aeternam. Joan. 4,14. 

L o q u e r e D o m i n e , q u i a a u d i t s e r v u s t u u s . 1 Reg. 3 10. 
Mi eszünket, szivünket, akaratunkat , ezennel alárendeljük az egyetemes zsinat csalhatatlan hatá-

rozatainak; alárendeljük teljes hittel, teljes megnyugvással. Sőt, ez alárendeltségben találjuk legfőbb 
dicsőségünket, mert Deo et ecclesiae ejus servire regnare est. 

Mi gondolatainkkal, szavunkkal, tollúnkkal Istennek és az anyaszentegyháznak akarunk s Isten 
segélyével fogunk szolgálni s tollúnkat inkább a tűzbe dobjuk, mint Isten s anyaszentegyházunk ellen 
csak egy betűt is irjunk. 

„O szent római egyház, anyja minden egyházaknak, anyja minden hivőknek, Isten által Isten 
gyermekeinek egy hitben és egy szeretetben való egyesítésére különösen kiválasztott egyház ! Mi szivünk 
legbensőbb mélyéből ragaszkodunk a te egységedhez. Mintsem valaha elfeledjelek, inkább feledjem el 
magamat! Száradjon el nyelvem s maradjon számban mozdulatlanul inkább, mintsem te ne légy minden-
kor gondolataim és szavaim elseje, mintsem te ne légy minden örömemnek forrása. A d h a e r e a t l i n g v a 
m e a f a u c i b u s m e i s , s i n o n m e m i n e r o t u i , s i n o n p r o p o s u e r o J e r u s a l e m i n p r i n -
c i p i o l a e t i t i a e m e a e . Ps. 136.6." Bossuet sur l'unité de l'eglise. Cselha Nándor. 

41 * 
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A küszöbön álló zsinat alkalmából 
felmerült vágyak és nézetek. 

in. 
Valamint ama félelem által, melyről utolsó 

czikkünkben szóltunk, bizonyos tekintetben bizal-
matlanság ápoltatik az egyetemes zsinat ellen, szint-
úgy egy kívánatnak, melyet közelebbről akarunk 
megvizsgálni, oly módon adnak kifejezést, hogy ál-
tala a pápák egész sorát, sőt a tridenti zsinatot is 
vádolják, megróják. Ez az egész határozottsággal 
kifejezett, nyilvánított kivánat, hogy a „tiltott 
könyvek lajstroma (index) elnyomassék, megszün-
tettessék". Nem azt óhajtják egyedül, hogy az index 
librorum prohibitorum egy vagy más tekintetben 
módosíttassék, hanem hogy egészen véget érjen, mert 
ártalmasnak, czélra nem vezetőnek mondják. A tri-
denti zsinat atyái komolyan vették fontolóra, üdvös-
nek, szükségesnek, vélték és azért a 18-ik ülésben a 
püspökök és hittudósok egy bizottmányát küldék ki 
avégre, hogy a tiltott vagy megtiltandó könyvek 
lajstromát elkészítsék. Meg is feleltek a megbízásnak; 
de mivel az atyák a benyújtott munkálat megvizs-
gálásával többé nem foglalkozhattak, az ügyet a 
szentszékre bizták. IV-ik Pius közzé is tette a 
Trientben elkészített jegyzéket és így támadt a 
tiltott könyvek lajstroma. 

Ősidőktől fogva szokása volt a zsinatoknak, 
pápáknak és püspököknek, veszedelmes könyveket 
elitélni, olvasásukat megtiltani. Az indexnek meg-
állapítására pedig, — Pallavioini bizonysága szerint, 
— a könyvnyomtatás feltalálása óta megjelent mun-
kák sokasága által indíttatott. Miután napjainkban 
a sajtó termékei még sokkal számosabbak és más 
körülmények is változtak, meglehet, hogy az egy-
ház ez irányban módosításnak helyt engedend ; de 
ha valaki az indexet csak azért mondaná czélnél-
külinek, mert a tiltott könyveknek csak czimét fog-
lalja magában és nem egyszersmind a veszélyesek-
nek itélt müvek tanait, oly rendeltetést tulajdonít 
annak, melylyel nem bir. Nincs más czélja, mint az 
egyház által tiltott könyveket köztudomásra hozni ; 
téves tanok megbélyegzésére az egyháznak más 
utak nyitvák. 

Azt is állítják, hogy az index a kath tudomány 
előmenetelének gátat vet. Miután ugyanis a hivő 
katholikus irókat sem kiméli, azért ezek buvárla-
taikban megakasztatnak a félelem által, nehogy jó 
hirnevüket és becsületüket nemszándékos tévedés 
megrontsa. Nem a buvárlattól, hanem csak a saját 

nézetekbeni túlságos bizakodástól és az azok köny-
nyelmű nyilvánításától tart vissza. Az igazi búvár ' 
kodásra, vizsgálatra, serkent, a szorgos, körültekintő, 
lelkiismeretes vizsgálódásra, mely katholikus tudós-
hoz illő. Azok, kik minden jó szándék mellett téved-
nek, ritka kivétellel csakis azért tévednek, mert az 
egyházi tan tartalmát nem eléggé kutatták és azért 
nem képesek arra, hogy saját gondolataik eredmé-
nyeit a nekünk Isten által adott igazság világánál 
megvizsgálják. Az egyház ez esetben a könyvek és 
nem a szerzők felett tart Ítéletet és ha azok keresz-
tény alázattal hódolnak az egyház ítéletének, öröm-
teljesen hirdeti ezt a keresztény világnak. 

De mégis nehezen esik a legjobb szándékkal 
és talán nagy fáradsággal, létrehozott művet a tiltott 
könyvek jegyzékében látni ! Kétségen kivül; de ha 
szerzője annak írásánál minden kötelességnek eleget 
tett, ezt mint minden más szerencsétlenséget, mely-
nek önhibánkon kivül az életben kitéve vagyunk, 
az örök élet reményében tűrni kénytelen és ép oly 
kevéssé van joga panaszolkodni az egyházi ható-
ságra, mely tévelyét nyilvánítá, mint a Gondviselés-
re, mely azt megengedte. 

Ha az indexben némelyek a kath. tudomány 
akadályát vélik rejleni, melyet eltávolítani szüksé-
ges , mások azon félelemnek adnak kifejezést, hogy 
a hittudományi tanulmányoknak az egyetemektőli 
elválasztása által az leghatalmasabb támaszától fosz-
tatik meg. Különösen tartanak attól, — mi nemrég a 
távirati bureau egy sürgönye által jeleztetett, hogy 
a theologusok, különösen Németországban, a többi 
akadémiai tanulóktól el választatván és kiképezteté-
süket a püspökmegyei neveidékben nyerendvén, 
nem egyedül nevelésük leendne egyoldalú, hanem 
meg fogna szűnni vagy legalább csökkenni a papok 
és laikusok közötti szellemi kapocs. Ez utóbbi állítás 
bebizonyítására ismételten hivatkoztak azon viszony-
ra, melyben a papság a román országokban, neve-
zetesen Olaszhonban áll a művelt világiakhoz ; de ez 
által ujabb bizonyítékát adták azon sajnálatra méltó 
könnyenhivőségnek, melylyel katholikus államok-
róli kedvezőtlen tudósítások sokszor katholikusok 
részéről is fogadtatnak. Ha a román országokról 
állíttatik, miszerint a papság á t a l á b a n hátrább 
áll, mint a világiak, ez nem felel meg az igazságnak 
és Itáliára vonatkozva majdnem bárgyú állításnak 
mondható. Ha nagyjelentőségű műveket vizsgálunk, 
az irodalomtörténet arról tanúskodik, hogy épen 
egyháziak azok, kik nem egyedül a hittudomány, 
hanem jog, mennyiségtan, természettudomány, böl-
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csészét, történelem, régészet stb. körül legnagyobb 
érdemeket szereztek. Az utolsó párisi világkiállításon 
két olasz áldozár physikai találmányokért elsőrendű 
kitüntetésben részesült. Ami pedig a személyes 
viszonyt, a tudomány és művészet előmozdítására 
irányzott egyreműködést illeti, az talán a világ egy 
országában sem oly átalános és szívélyes, mint épen 
Itáliában. Minden nagyobb városban vannak tudo-
mányos, művészeti egyletek, melyek tagjai egyházi 
és polgári rendűek; pedig ott a papság csak egy kis 
része nyeri kiképeztetését az egyetemeken. 

Ezt csak azért említjük fel, hogy az igazság 
mellett tanúskodjunk és nem azért, mintha a fentebb 
említett rendszabálynak akarnánk szószólói lenni. 
Ismeretes dolog, hogy az egyház azon nagy tanin-
tézeteket, melyeket egyetemeknek nevezünk, nagy 
részben alapította és századokon át ápolta és nagyra 
növelte; hogy még ma is, midőn a tridenti zsinat 
határozata folytán a papnöveldék létesíttettek, a 
tlieologusok nagy része az egyetemeken képeztetik, 
hogy az egyház, miután a világi kormányok a fő-
tanodákat egészen hata lmukba ejtették, oda törek-
szik, miszerint tisztán katholikus, az államhatalom 
tói független, egyetemek alapíttassanak. Legalább 
az e czélra irányzott törekvéseket folyton támogatja. 
Kell-e több annak bebizonyítására, miszerint az 
egyház külömböző facultások egy főtanodábani 
egyesítését nem ellenzi? Ha mindamellett, — miről 
azonban nincs tudomásunk, — a fentebb jelzett féle-
lem alapos volna, nem kellene-e minden katholikus-
nak azon gondolat által nyugtatni meg önmagát, 
hogy a zsinat atyái ily rendszabályhoz csak azért 
nyúlnának, hogy nagyobb jót eszközöljenek szá-
munkra ? Laubhaimer. 

A fin. hcrczcgprimás bucsitlmle papságához. 

E x encyclicis Nostris ddto 21-ae Julii a. p. Nr. 3272. 
dimissis intellexistis V. Frat res et Filii Christo dilectissimi, 
universi catholici orbis episcopos Romám ad habendum in 
Basilica Vaticana S. Petri generale Concilium ad diem octa-
vam Decembris labentis anni, quae honoribus sine labecon-
ceptac Deiparae Virginis sacra est, convocatos fuisse a Suc-
cessore illius Apostoli, quem, quia ipse speciali divinae gratiae 
inspiratione Christum naturalem Dei filium agnovit et con-
fessus est, Simonis nomine in Petri nomen mutato, Dei Filius 
ceu Petram et fundamentum suae Ecclesiae instituit, a portis 
inferi nunquam expugnandae et cui Claves regni coelorum 
cum omnis potestatis plenitudine s o l i commisit1); a Suc-
cessore illius Apostoli, quem omnibus congregatis Christus 
solum compellavit, tamquam omnium contra diabolicas ten-

tationes fulcrum ; pro quo, ne unquam a fide deficeret, solo 
Deum Patrem rogavit, soli curam imponens fratres suos in 
fide confirmandi2) ; a Successore illius Apostoli, qui propter 
fidei suae firmitatem et charitatis praecellentiam meruit, ut 
totum Christi ovile pascendum sibi soli committeretur, cujus 
vocem non oves tantum omnes et singulae, sed et ipsi pastores 
ovium reverenter audire, eiquo obedientiam praestare tenen-
tur3) ; a Successore illius Apostoli, quem omnes ss. Scriptores 
ab Apostolis aliis, utpote primum ac principem, sollicite di-
stinguunt et constanter primo loco memorant et in quo anti-
qui Patres et Concilia non minus generalia,quam particularia, 
unanimi consensu totius Ecclesiae fundamentum, regni Coe -
lestis Clavigerum, Apostolorum Caput, universalem Christi 
fidelium Pastorem, controversiarum supremum Judicem, 
unitatis in fide Centrum, quo perfidia non possit habere 
accessum, agnoscupt ac venerantur ; a Successore denique 
illius Apostoli, qui ex Collegio Apostolorum unice electus 
est, ut Sedis suae singulari jn-ivilegio per continuam succes-
sions seriem, ad finem usque mundi propagatam, in Ecclesia 
suis in successoribus semper vivat,semper regnet etindefectibi-
litatis gratia divinitus obtenta universos fratres in fide semper 
confirmet. „Mysterium cum hodie operetur iniquitatis, ut iudi-
centur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consentiunt 
iniquitati"4), Apostolorum Principis Successor, qui hodie 
Ecclesiae navim inter tantas in illam undique irruentes tem-
pestatum procellas intrepida manu gubernat, in periculo 
bonorum humanitatis omnium Ecclesiam, quae est columna 
et firmamentum veritatis,"5) tacere non posse existimavit, 
,,ut tutum salutis iter ac verae doctrinae lucem omnibus 
ostenderet populis, omnesque, quorum curam suscepit, serva-
ret illaesos."6) In Concilium proindc generale omnes Sacro-
rum cogit antistites, ut communicatis collatisque consiliis 
salutaria tot tantisque ecclesiasticam non minus ac 
civilem] societatem non tam prementibus, quam potius 
opprimentibus, calamitatibus adhibeantur remedia , ni-
hilque e parte Ecclesiae seu omittatur seu negligatur, 
ut miseri errantes in rectum veritatis , virtutis ac si-
mul salutis tramitem revocentur et vitiis ac erroribus de-
tec ts profiigatisque salutifera religio laetiora in dies capiat 
incrementa. In Ecclesia Romana considebunt Synodi Patres, 
in ilia inquam Ecclesia, ad quam teste S. I r e n . E . M.7) „pro-
pter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire 
Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles" ; in ilia, 
quae, prout inquit S. Hieronymus,8) semper immaculata man-
sit et Domino providente et Beato Petro Apostolo open) 
ferente in futuro manebit, sine ulla haereticorum insulta-
tione firma et immobilis omni tempore persistet." Ad pedes 
consistent Cathedrae illius, in qua, teste S. Optato Mil.9) 
velut in propria sede Petrus vivit et praesidet praestatquo 
quaerentibus fidei veritatem et de qua S. Hieronymus10) sic 
loquitur : „Mihi Cathedram Petri et fidem Apostolico ore 

Matth. 16. 16. sq. 

•') Lue. 22. 31. sq. 
3) Joan. 21. 15. sq. 
<) 11. Thos. 2. 7. 11. 

'-) 1. Tim. 3. 15. 
c ) S. Maxim, serm. 89. 
") Libr. 3. cap. 3. 
8) ad. Damas. 
'•') libr. adv. Eutycli. 
10) 1. cit. 



laudatam censui consulendam. Neque vero tanta vast i tas 
elementi liquentis et interjacens longitudo t e r ra rum me a 
pretiosae margar i tae potuit inquisitione prohibere. Ubicun-
que fuerit corpus, illuc congregantur aquilae. Profligato a 
sobolo mala patrimonio, apud vos solos incorrupta P a t r u m 
servatur haereditas ; ibi cespite ter ra foecundo dominici 
seminis puritatem centeno fructu refert . . . vos estis lux 
mundi, vos sal terrae, vos aurea vasa et argentea . . Quam-
quam igitur, tui me terreat magnitúdó, invitât tamen huma-
nitas . . . Fat iscat invidia Romani culminis, recedat ambitio : 
cum successore Piscatoris et discipulo crucis loquor. Ego 
nullum primum nisi Christum sequens, Beatitudini tuae, idest 
Cathedrae Pet r i communione consocior. Super illam petram 
aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum 
agnum comederit, profanus est . . . Non novi Vitalem ; Me-
letium respuo; ignoro Paulinum. Quicunque tecum non 
colligit, spargit ; hoc est : qui Christi non est, Antichrist i 
est." De bac Cathedra fide divina certum tenemus „illam 
sanctam nimirum Apostolicam Sedem, quive illam tenet, 
Romanum Pontificem, in universum orbem tenere Pr imatum 
et ipsum Romanum Pontificem succe3sorem esse B. Pet r i 
principis Apostolorum et verum Christi Vicarium, totiusque 
Ecclesiae caput et omnium Christ ianorum Pa t rem ac Docto-
rem existere et ipsi in B. Pet ro pascendi, regendi et guber-
nandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo 
plenam potestatcm t rad i tam esse."11) Concil ium, quod 
Boatissimo Pa t r i cogéré placuit, abs dubio maxime memo-
randis nostrorum dieruui eventibus est apponendum, aut 
seculi nostri nefors etiam illustrissimus eventus praedicari 
poterit inter illos saltern, qui asdificant; reliquo3 enim pas-
sim destruendo ac demoliendo magno3 esse comperimus. 
Scitis, quia legistis, Summum Pontificem j am anno 1867. 
congregatis Romae Episcopis catholici orbis declaravisse, 
sibi in votis esse generale omnium Episcoporum concilium 
cogéré, „quo collatis consiliis, conjunctisquo studiis, necessa-
ria ac salutaria remedia tot praesertim malis, quibus Eccle-
sia premitur, Deo adjuvante adhibeantur ." E x concilio 
eventurum speravit Beatissimus Pater , ut catholicae veritatis 
lux errorum tenebris, quibus mortalium mentes obvolvuntur, 
amotis, salutare suum lumen difïundat ; porro, ut Ecclesia 
velut invicta castrorum acies ordinata hostiles inimicorum 
conatus retundat , impetus f rangat ac de ipsis t r iumphans, 
Jesu Christi regnum in terris longe lateque propaget ac 
proférât.12) — Congregati Romae Episcopi hanc déclarai io-
nem summo cum gaudio exceperunt, precat ique sunt, ut 
huic Beatissimi Pat r is proposito Deus, qui illius mentem 
Pontifici inspiravit, annuere velit. Opinione citius exaudivit 
dives in misericordia Deus preces Antist i tum. J a m enim 
anno sequente Sanctissimus Dominus noster edidit Bullam 
indictionis et convocationis Concilii Oecumenici, die 8a-
Decembris h. a. inchoandi, quam Vobiscum communicare 
non morabamur. In illa claris verbis recensetur, quo fine 
Concilium convocetur et quae ibidem per t ractabuntur ob-
jecta. „In Oecumenico hoc Concilio," inquit Summus Pon-
tifex, „ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda 

u ) Decret. Cono. Florent. 
12) Vide Alloc, in Consist, publ. habitam 26. Junii 1867. Cire. 

Dioec. 1867. p. 35. 

ac statuenda, quae hisce praesertim asperrimis temporibus 

majorem Dei gloriam et fidei integritatem, divinique cultus 

decorem, sempiternamque hominum salutem et utr iusque 

Cleri disciplinam, ejusque salutarem solidamque culturam, 

atque ecclesiasticarum legum observant iam, morumque 

emendationem et christianam juventut is institutionem et 

communem omnium pacem et concordiam imprimis respi-

ciunt. Atque etiam intentissimo studio curandum est, ut Deo 

bene juvante, omnia ab Ecclesia et civili societate amovean-

tur mala, ut miseri errantes ad rectum veritatis, justi t iae 

salutisque tramitem reducantur , ut vitiis erroribusque elimi-

natis, augusta nostra Religio, ejusque salutaris doctrina, 

ubique te r rarum reviviscat et quotidie magis propagetur et 

dominetur ; atque ita pietas, honestas, probitas, just i t ia , 

Caritas, omnesque christianae virtutes cum maxima humanae 

societatis utilitate vigeant et efflorescant. " 

Ast, vix Pa t r i s ac Pastoris providi, f ra t res ac filios 

circa se congregare volentis, labia sua relinquunt verba, per-

díti quique, quorum insania mentem occupât, quive indomi-

tos in corde suo ge3tant furores — et quorum nomen Legio 

est, quia multi sunt,13) adinstar spiritus illius immundi in 

terra condam Grerasenorum e monumentis egredientis, quem 

neque catenis j am quisquam ligare poterat ac domare, vi-

dentes praesens, quod eÍ3 ex auctoritate Concilii imminet, 

periculum, voce clamant horribil i : quid nobis et tibi Vicarie 

Jesu Christi ? quem propter indicium Concilium probris , 

sannis ac omni gencre injur iarum afficere ac persequi reli-

gioni non ducunt. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec. 3. Ha valaki az emberi ész gyarlóságáról 

meg aka r győződni, nem szükséges mást tennie, mint a 
„Pr . egyh. és isk. lapokat" vagy a prot. tudományos Szemlét 
vizsgálata tárgyául választani. A nevezett Szemle 22-ik sz.340 
lapján ez axiómát olvassuk: „Minden oly hit, mely a helyett , 
hogy egyesítsen, válaszfalakat húz ember és ember között , 
mely a vallás nevében á tkoka t szór és üldöz, bálványimádás 
és hamÍ3 hit ." 

A Szemle 338. oldalán továbbá ezeket olvassuk a 
szent Írásról : „De kedves uram, hát Isten könyveket ir, mint 
a szegény könyvszerző?" — „Istentelen kérdés ! E szent 
könyvek Isten különös ihletére Í ra t tak ." De én lelkiatyai 
kegyelmét koczkáztatva bátorkodom kérdeni, váljon köny-
veket diktál-e az Is ten? S kijelentését szó szerint toll alá 
mondva füzetekbe iratja-e, mint a professor, ki nem képes 
szabad előadást tar tani ?" 

Ugyanazonszámú Szemle 341. oldalán pedig már 
ismét ezek i r a tnak : „Minden tisztelt olvasó az ellenkezőről 
lesz meggyőződve, mennyiben törekedtem az ellonmondá-
sokból kivergődni biztos combinatiótól támogatott ered-
ményre, mely az Írásnak utolérhetlen ideális a lak já t nem 
rán t ja le annyira a porba, mint a korirány szeretné. Mert 
nekünk az irás még mindig tekintély hit dolgában és kel l 

") Marc. 5. 9. 



367 
is, hogy legyen mindaddig, mig a kereszténység nem mult 
dolog, hanem történelmileg létező hatalom." 

Tessék már most egy ugyanazonszámú lapban elő-
forduló axiómát, a szent irás kigúnyolását és ismét annak 
magasztalását egymás mellé állítani s megmondani, hogy hát 
mi már most itt az igaz ! 

A fentebbi axiómában átokról tétetik emlités, termé-
szetesen az egyház ellen. Lássuk tehát az egyház és a pro-
testánsok tanát az átok felett. Az egyház büntetései közt 
van a kiközösités : Triplex est excommunicato, videlicet : 
minor, major et anathema. Pontificale Rom. Mechlin. 1862. 
I I I . pars. pag. 121. azaz a kisebb, nagyobb kiközösités és 
az egyházi átok. Mivel az utóbbiról van szó, halljuk a Pon-
tificalet : „Excommunicato major, quae etiam dicitur 
anathema ac in jure fere semper nomine excommunicationis 
intelligitur" és »Per anathema autem intelligitur excommu-
nica to major lata cum majore solemnitate." S. Alph. Lig. 
theol. moral. 1. 7. c. 2. d. 1. n. 133. 14 Benedek De Synod. 
Dioec. libr. 13. pedig: „Simplex excommunicato et anathe-
ma in hoc dumtaxat inter se diffcrebant, quod ilia solo 
verbo proferretur ; anathema vero pronunciaretur celebi'i 
quadam solemnitate, pluribusque adhibi ts caeremoniis, quae 
aptae forent ad ostendendamperpetrati sceleris enormitatem." 
lib. X. cap. 1. n. 7. pag. 255 Moguntiae 1779. Az egyházi 
átok tehát nem más, mint ünnepélyes kiközösités. 

Lássuk a protestáns tant. Dr. Kőnek Sándor, egyházi 
jogtan Pesten. 1863. 465 lap: „Az evangelika egyházban a 
kiközösités ri tkábban jő alkalmazásba, mi iránt Kuzmány i. 
m. 437. lapján sajnálkozását fejezi ki, megmutatván, hogy 
az által az indifferentismusnak, a közönyösségnek, tár ka-
puja nyilik ; de a reformata egyházban, jelesül Erdélyhon-
ban, az excommunicato mind két neme törvényszerüleg van 
elismerve, a minor vagyis a szentségektőli elrekesztés a 
k e r ü l e t i , a major vagyis az egyház kebelébőli kire-
kesztés a közönséges zsinat által büntetésképen szabathat-
ván. Külömben Angolhonban is az excommunicato nemcsak 
szokásos, hanem az egyház még a világi hatóságoktól is 
istápoltatik." 

Czikkiró fentebb igy szól : Minden hit, mely a vallás 
nevében átkokat szór, bálványimádás és hamis hit ; tehát 
nemcsak a katholicismus, hanem a protostantismus is hamis 
hit, czikkiró, mint protestáns, bálványozó! 

Minthogy érdekes tudni, mikép készülnek a prot. 
egyházban a dogmák, elhagyva a prot. egyh. és isk. lap 48 
sz. 1522 hasábjáról a gorombaságokat, ezeket irjuk ide : 
„Mert hát tetszik tudni, a ki már egyszer pápista püspökké 
lett, — egy két sovány, tudÓ3 papot tart consulterai, (hát 
mégis csak van tudós pápista pap ?) ki megmondja neki, 
hogy ez és ama tárgyban mi az egyház hite. (Ugy lenne a 
dolog, ha e protestáns levél iróját tennék püspöknek.) Mert 
hát azt ismét tudja, hogy ott nem az az ember hite, a mit 
hiszen, hanem a mit a zsinat meghatározott. (E szavak tö-
kéletesen elhitetik velünk, mit alantabb mond, hogy nem 
tanult theologiát.) Ugyan a consultoroknak sincs a kis ujjá-
ban minden dogma, hanem a Conversations Lexiconból ke-
resik ki, (Brockhaus ?) mikor szükség van rá. Igy hát nálok 
a hit sem a főben, sem a szivben nem székel, hanem a ká-
nontárban. (E szerint Conservations Lexicon aequale Cor-

pus Juris ?) Schleiermacher kiderítette, hogy a vallás szék-
helye az érzelem, de már arra csakugyan nem jött rá, hogy 
a hit székhelye egy öreg könyv. (Hátha a folyó évben 
nyo nta t ták a Convers. Lexicont vagy Canontárt, akkor is 
öre'* könyv ?) Ezt én fedeztem fel ; (büszke lehet reá) pedig 
nem tanultam theologiát. (legkevésbbé sem kételkedünk) 
Vegye be nt. úr a dogmatikájába." 

Reméljük is, hogy felveszi, mert ha ilyet B. M. felve-
hetett lapjába, felveheti azt oda is, ha még nincs benne. Nem 
ilyen emberekről irta Seneca de ira 3. 34 : Inter injurias 
naturae numeratur sermo homini datus ? Avispa. 

IRODALOM 
S a n c t o r u m P a t r u m o p u s c u l a s e l e c t a in usum 
praesertim Studiosorum Theologiae. Edidit et commentariis 
auxit H. Hurter S. J . Professor p. o. Theologiae in C. R. 
Universitate Oenipontana. Cum approbatione Celsiss. ac 
Reverendiss. Ep. Brix. et Facilitate Superiorum. Oeniponti. 

Libraria academica Wagneriana. 1868. 

Szerencsés gondolat volt I lurtertól a szentatyáknak 
válogatott munkáit ily kis, diszes és igen olcsó kiadásban 
a nagy közönség közé bocsátani. Legközelebbi czélja ugyan 
kiadónak az volt, hogy a növendékpapsággal kedveltesse 
meg a szentatyák olvasását. Es e czél kitünőleg helyes, 
nemes, magasztos. Mert ha valakinek, úgy a papnak van 
szüksége arra, hogy nemesen tudjon gondolkodni, érezni, 
írni, beszélni, hogy hitének fenségességét, minden egyebek 
feletti előnyét, sőt az előnybeni egyedüliségét, ismerje, sőt 
úgy szólván, érezze. Mindezt pedig a szentatyák irataiból 
lehet tanulni, meríteni. 

Korunkban borzasztón sokat í rnak, nyomtatnak és 
olvasnak az emberek ; de nagyon kevés köszönet van abban 
a sok olvasásban. Nálunk főleg, magyaroknál, a komoly 
irodalmi termékekkel nagyon kevesen foglalkoznak, több-
nyire csak ephemer, mulattató könyveknek van keletük. 
Lapokat, minél többet az élczlapokból, szivesen olvasnak a 
clérusban is, hogy, mint mondani szokás, az ember el ne 
maradjon, lássa, tudja, mi történik a nagy világban. 

Nincs ez ellen kifogásunk ; de mégis lehetlen, hogy el 
ne mondjuk, mi velünk s boldogult Márkfi egyetemi tanár-
ral történt azon évben, melyben őt a halál utolérte. 

Szives, mondhatni baráti, viszony levén közöttünk, 
gyakrabban meglátogattuk a kedves, nagytudományu, szent-
életü tanárt . Midőn egy alkalommal hozzá beköszöntünk, 
azzal fogad : mi újság, kedves öcsém, a nagy világban ? 
Megjegyzendő, hogy épen a 60-as mozgalmas időkben éltünk 
akkor. Bizony sok újság van, volt a felelet; de hisz kedves 
bátyám bizonyosan olvasta a lapokban, mily furcsa világba 
jutot tunk s ekkor az asztalán fekvő többrendbeli lapra mu-
tatánk. De hiszen, kedves öcsém, a lapok ugyan já rnak 
hozzám, mert már előfizettem reájuk, hanem én többé be-
léjük se nézek, mert a napilapok folytonos olvasása annyira 
kiszárította lelkemet, hogy a komoly, tudományos, munkák 
olvasása már egyátalán nem akart Ízleni. Azért hát én az 
ephemer dolgokat félreteszem s lelkemet más lapokkal táp-
lálom. Ekkor egy nagy foliansra, egy szentatya munkájára, 
mutatott. 
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Márkfi ugyan elmúlt ezután nemsokára; de szavai 

soha sem fognak elmúlni emlékünkből. 
És Márkfi nagyon igazat mondott. A napi események-

keli folytonos foglalkozás, a különféle lapoknak összevissza-
olvasása, kiszárítja az ember lelkét annyira,hogy komolyabb 
olvasmányra csak nagynehezen adja az ember magát, ha 
tudniillik ezen ephemer olvasmányok meg a mindennapi 
teendők ilyenre még időt engednek. Pedig mily borzasztó 
az, ha egy papnak lelke ki van száradva, fanyar, képtelen 
komoly dolgokkal foglalkozni. 

Azért örülünk mi rajta, hogy Hurter a növendék-
papok számára kiadta, kis zsebformában, igen olcsón, a 
szentatyáknak választott munkáit. A növendék 30 kra j -
czáron megveszi, például, magának az első füzetet; ebben 
találja 1) De vita et passione S. Cypriani per Pontium ejus 
Diaconum ; 2) S. Cypriani liber ad Demetrianum ; 3) S. 
Cypriani liber de catholicae Ecclesiae unitate ; Accedit 
dissertatio apologetica I. Daemon vel invitus testis divinae 
originis religionis christianae; mindez 105 lapon; megvéve 
e könyvecskét, elolvassa a növendék ; tanul belőle nyelvet, 
szép latinságot, jártasságot hitének egyes tanaiban, mély 
érzelmet, ügyességet a gondolatok összefüzésében, kifejezé-
sében, ügyességet a hitnek védelmében — és lelke nem ki-
száradni, hanem épülni, keble emelkedni, szive hangosabban 
fog dobogni, például, egy sz. Cyprian életének vagy de uni-
tate Ecclesiae müvének olvasásán. 

Nem nagy, nem aranynyal meg nem fizethető előny-
e ez ? 

Es váljon csak a növendékpapnak van minderre szük-
sége ? 

Ismételve örülünk tehát azon, hogy Hurter a szent-
atyákból ily népszerű kiadást, hogy így fejezzük ki ma-
gunkat, rendezett, mely könyvecskéknek birtokába jöhet 
minden pap néhány krajczárért . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Megjelent s beküldetett: Vasárnapi s ünnepi egyházi 

beszédek, kézi könyvül a falust nép lelki szükségeihez alkal-
mazta Rosztóczky Imre, kaáli plébános. Harmadik évfolyam. 
Eger. Ara 2 forint. — Szerzőnek neve az egyházi szónoklat 
terén sokkal ismertebb, mint hogy müvét még ajánlanunk 
is kellene. 

— Miként a lapok közölték, cultusministeriumunk 
már kész a vallási törvényjavaslattal. Benne lesz a polgári 
házasság, polgári anyakönyvek, polgári temetők stb. Mindez 
természetesen postulátuma a „szabad egyháznak a szabad 
államban." Boldogabb lesz-e ily törvények behozatala által 
hazánk, nem tudjuk ; de azt tudjuk, hogy hasonló törvények 
uralma alatt szegény Olaszország már tökéletesen jóllakott 
a szabadsággal. A 1' égard de la vraie religion, il ne faudra 
que très peu d 'équi té pour voir, que je n'ai jamais prétendu 
faire céder ses intérêts aux intérêts politiques, mais les unir. 
Vagyis : az állam érdekeit nem kell a vallás érdekeitől elvá-
lasztani, hanem egyesíteni, mondja Montesquieu De l'esprit 

des lois t.4.c. I. p. f>. A vallás nélküli államra alkalmazható, 
mit ugyanaz mond t. 4. c. II . p. 7 : Celui, qui n'a point du tout 
de religion, est cet animal terrible, qui ne sent sa liberté, que 
lorsqu' il déchire et qu' il dévore vagyis oly állam, melynek 
nincs vallása, azon borzasztó fenevad, mely szabadságát csak 
akkor érzi, ha rombolhat és mindent feldúlhat. Pedig Mon-
tesquieu nem volt ultramontán. 

— A képviselőházban megtámadták a magyarországi 
jezsuitákat s nem akarnak mást, mint hogy elűzessenek. 
Ez t is természetesen a szabad egyház a szabad államban 
elv következtében. A nazarénusok, angolprotestánsok, meg-
telepedhetnek a szabadkőművesekkel együtt, iskolákat nyit-
hatnak, Pestváros nekik templomra telket ajándékoz ; de a 
katholika egyház intézményei proscribáltassanak, mert — 
mert ezt kivánja a szabad állam eszményképe. Principum 
munus est resistere et levitati multitudinis etperditorum te-
meritati, mondta Cicero pro Milune 8. 22. 

— A protestáns Egyházi s iskolai lap a pesti katholi-
kus iskolai mozgalmakról igy ir : „Mi úgy ismerjük a pro-
testáns embert, hogy sokkal inkább l e c o n t e m n á l j a az 
ultramontán gyűléseket, mint olyan c s o r d á t , mely eszét 
bérbe adta a papoknak." stb. — Gyönyörű, theologiai tanár-
hoz illő, i rály; pedig az a biblia azt mondja: „mitis sum et 
humilis corde!" „Neque aliud se fatigando, nisi odium quae-
rere, extrema dementia est," mondta Sallustius. 

— L ' unitá Cattolieának ir ják Rómából, hogy a zsi-
nati atyák esküvel kötelezték magukat a zsinatban előfordult 
dolgoknak titokban tartására. Jó lesz ezt szem előtt tar tani , 
tekintve azon közleményeket, melyeket a lapok hozandnak 
a zsinat tárgyalásairól. 

— A Francziaországhoz tartozó Lerin sziget, lirinei 
szent Vinczének tartózkodási helye, az ottani szerzetesek 
elüzetése óta virágzó állapotából nagy elhagyatottságra 
ju to t t ; a földművelés, mely hajdan annyira virágzott, most 
majdnem egészen el van hagyva. A sziget, mely sok jeles 
szentet adott az egyháznak s melyen Vincze gyönyörű Com-
monitorium adversus haeresest írta, most a senanguesi czisz-
tercziták birtokába ment át, kik ott apátságot, iskolát, 
ujoncz- és árvaházat építenek. 

— Nagy feltűnést okozott Berlinben a IV. Vilmos 
király által alapított Bethánianevü kórodának, mely porosz 
diaconissákra van bizva, borzasztó rendetlen állapota. Az 
intézet oly tisztátalan,a levegő oly dögle)etes,hogy a legkisebb 
seb ez intézetben rögtön elfenésedik. Az orvosok az intézetet 
elhagyták s azt be kell zárni. — No hiszen lenne lárma meg 
lárma az egyházellenes s liberális lapokban, ha Bethániában 
esetleg kath. irgalmas szüzek ápolták volna a betegeket ! 

— Dupanloup Bódog körlevele fájdalmas benyomást 
tett az egész világra. Közötte s a l 'Univers közt heves vita 
fejlődött, melyben az orléansi püspöknek a plagium és hamis 
idézet vettetik szemére. — Szükségünk volt nekünk e r r e? 
Avagy nagy zivatar által tisztul a levegő ? 

T A R T A L O M : Ad concilium oecumenicum.— 1869. 
deczember 8. — A küszöbön álló zsinat alkalmából felmerült 
vágyak és nézetek. — A fm. herczegprimás búcsúlevele 
papságához. — Egyházi tudósitás. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
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T A R T A L O M : A küszöbön álló zsinat alkalmából fel-
merült vágyak és nézetek. — A fm. herczegprimás búcsú-
levele papságához. — A győri pastoralis conferentia hatá-
rozatai. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A küszöbön álló zsinat alkalmából 
felmerült vágyak és nézetek. 

ív. 
Ami az egyházi és laikus elem közötti vizsonyt 

és szorosabb összeköttetést illeti, nem egyedül arra 
szorítkoznak az óhajok, hogy a közművelődésre vo-
natkozólag együttműködést sürgessenek , hanem 
óhajtják a világiak részvételét, befolyását, az egy-
házi élet alakzatában is. Az egyházi vagyon keze-
lése, az iskolák berendezése, szegény- és betegügy, 
egyszóval, minden, ami a hiterkölcsi dogmákon és a 
szorosan vett papi fegyelrpen kivül esik, tárgyát 
képezze a közös befolyásnak. Némethonban (coblenzi 
adresse) nem hiányzott fractio, mely a községek 
képviselőit a zsinatokra is meghivatni kívánta. Hi-
vatkoznak e tekintetben az első keresztény száza-
dokra, melyekben az egyház a pogány világot le-
győzte és annak korszerű megujitásától mindent 
várnak, mi csak kívánatos lehet : minden osztályok-
nak a kereszténység szellemétőli áthatott^ágát, az 
emberiséget a jelenkorban lesújtó bajok orvoslását, 
az eívált testvérek visszatérését. 

Nem tagadható, miszerint az egyház a kor 
körülményei szerint üdvös változásoknak helyt en-
ged és az egyszer választott formákban nem szokott 
megmerevedni. De ha épen emiatt átalában meg is 
engedhető a fentebb kifejezett, óhajok bizonyos kor-
latok közötti teljesítése, mégis nincs helyén az ős 
egyházrai hivatkozás, még azon esetben sem, ha, — 
mi be nem vitatható, — ama hivatkozások és ohajok 
egész terjedelmükben történeti igazságon alapulná-
nak. Aranyszájú sz. János egyik homiliájában fel-
említi a szemrehányást, melylyel némely hivek 
egyházi elöljáróikat illették azon kérdéssel : a püs-

pökök és áldozárok mért nem gyógyítanak többé 
betegeket, támasztanak halottakat, művelnek csudá-
kat ? Válaszul a főpap más kérdést intéz ahivekhez: 
és a hivek mért nem áldozzák fel többé az első kereszté-
nyek példája szerint vagyonukat, egészséget, sőt éltü-
ket és nevüket a mennyországért ? Legyenek előbb a 
községek úgy, mint azon időkben, telve hittel és 
erénynyel, áldozatkészek, tanulékonyak és alázato-
sak. Kövessék azok példáját, — hála Istennek nem 
hiányoznak napjainkban, — kik egyletekbe sora-
kozván a kath. szeretet és alázatosság cselekedeteit 
gyakorolják. 

Külömben ne ámítsa magát senki avval, hogy 
ha a nálunk is sokat emlegetett és részben már is 
valósulásnak indult autonomia teljesen szervezve 
leend, evvel elértük az igaz katholikus által óhaj-
tandó egyházi állapot jobbra fordulásának lényeges 
feltéleleit. 

Mielőtt ama gyökeres állami átalakulások, me-
lyek a világnak nyugpontrai érkezését eddig gá-
tolták, kezdetüket vették, kétségen kivül sok vissza-
élés, számos bajok voltak a társadalomban. Arany 
hegyeket Ígértek, mihelyt a népek önmagukat fog-
ják kormányozni. Akkor is szünet nélkül hivatkoz-
tak az ősidőkre, majd a görög köztársaságokra, majd 
ismét a svájczi őskantonok önkormányzatára. Telje-
sült-e a remény? Korunk sociális nyomora válaszol 
e kérdésre. Nem akarunk félreértetni. Nem vagyunk 
az alkotmányos kormányformák ellenségei ; csak azt 
állítjuk, hogy a kormányzat bizonyos alakja, mely 
egy népnek egy időben üdvös volt, más idők népeit 
azért nem szükségkép boldogítja. 

Ki nem örvendene a hitbuzgó katholikusok 
sorakozásának ; ki nem óhajtaná, hogy a papok és 
világiak vállvetve működjenek közre az egyház ér-
dekeinek előmozdításában? Nem fogja senki tagad-
hatni, miszerint a magyarhoni katholikus egyház 
főpapjainak nagylelkű initiativája és az ez irányban 
eddig kifejtett tevékenységük csak épen a roszaka-
ratuak részéről nem részesült elismerésben. De ne 
kárhoztassa senki azokat sem, kik tekintve a válasz-
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tási szabályok széles básisát, aggódva kérdik : nem 
fognak-e a jobblelküek táborába oly elemek is jutni, 
melyekről nagyon is kétséges, ha váljon az egyház 
nagyobb dicsőségének előmozdítására jövendnek-e? 

Ha az együttkormányzásról leend szó, — így 
szól a „Philosophie und Theologie der Vorzeit" hir-
neves szerzője : — „váljon az egyházközségek mely 
tagja i fognak a legmozgékonyabbak és többnyire 
legbefolyásosabbak lenni? a bölcsebbek és szentebb 
életüek-e vagy pedig az ügyesebbek, elbizakodottak, 
uralomra törők ? Mit nem kell nekünk épen nap-
ja inkban bizonyos laikusok szájából hal lanunk és 
pedig olyanoktól is, kik erősen állítják, hogy a mér-
sékeltebbek sorába tartoznak ? Az egész világ előtt 
tartózkodás nélkül oly elveket vallanak, melyeket 
a szentszék és vele egyetértőleg az episcopatus a 
legünnepélyesebben kárhoztatott mint tévelyeket; 
zsinatok és pápák által századokon át szabott eljá-
rást czélellenesnek, sőt keresztényietlennek nyilvá-
ní tanak." 

Szivünk mélyéből óhaj t juk , hogy a jövő ne az 
aggódóknak, hanem a majdnem határ ta lanul biza-
kodóknak adjon igazat. Mi csak azt kárhoztatnók, 
ha a mai polgári l iberalismus elveit az egyház terén 
akarnák érvényesíteni és ez által beláthatlan zava-
rokat felidézni. Ezen kisérletet minden igaz katho-
likus Isten szent rendelete elleni merénynek kell 
hogy tekintse. Az egyház nem emberek által alko-
tott és rendezett társaság, nem is egyedül az ész által 
felismert és magyarázot t természeti törvény által 
áll fen, hanem Istennek földi országa Jézus Krisz-
tusra, mint szegletkőre, alapítva, ki egyházának a 
Szentháromság örök terve szerint megállapított al-
kotmányt , törvényeket és igazakat adott, Péternek 
adta Jézus Krisztus a tel jhatalmat az égben és a 
földön és kivüle a püspökök a legfőbb pásztor fel-
ügyelete és vezetése mellett a Szentlélek által hi-
vatnak Isten egyházának kormányzására. Ez az 
egyházban az egyedüli törvényes hatalom, ez az al-
kotmány, melyet neki az Isten F ia adott és mely 
magasan áll az emberek tervezése és törekvései 
felett. Laubhaimer. 

i fm. hcrczcgprimás búcsúlevele papságához. 

(Folytatás.) 

Nec immerito tanto circum elamore fremunt ; de omni 
eniin sua conclamatum fore nequitia sibi persuadent, si oves 
vocem paätorum secutae pascua nefariorum venenata fuge-
rint, si grex Domini, suis adunatus pastoribus impia clamo-

rosorum molirn ina erimine damnaverit. — Concilium enim 
universale est conventus universae Ecclesiae Episcoporum, 
qui qua Successores Apostolorum sub praesidio Summi 
Pontificis, Successoi'is S. Petri , de negotiis Ecclesiae, aucto-
ritate divinitus sibi collata, consilia conferentes, quid fidelibus 
credendum, quidve agendum incumbat, decernunt. Concilium 
est modus caeteris solennior, quo Ecclesia munere divinitus 
sibi demandato docendi in his terris defungitur. — Per 
cathedram hanc augustissimam thesaurorum maxi mus, quem 
divina misericordia infinita largitate in genus humánum, 
revelans, profudit, custoditur, conservatur. Depositum illud 
intelligimus divinum, de quo Apostolus ad Timotheuin seri-
bens ai t : „О Timothee, depositum custodi, devitans profanas 
vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae, quam 
quidam promittentes circa fidem exciderunt"1) — et alibi : 
„et quae audisti a me per multos testes, haec commenda 
fidelibus hominibus."2) Hocce veritatum revelatarum divi-
num depositum, magisterium Petro-Apostolicum, intrepide 
tueri debet adversus Spiritum illura, quem ipse divus Ma-
gister his delineavit coloribus : „in veritate non stetit, quia 
non est in eo Veritas . . . quia m^ndax est et pater ejus."3) 
— „Christi enim Ecclesia," ut ait Vincentius Lirinensis, — 
„sedula et cauta depositorum apud so dogmatum custos nihil 
in iis unquam permutât, nihil minuit, nihil addit : non ampu-
tat necessaria, non apponit superflua, non amittit sua, non 
usurpât aliéna, sed omni industrie hoc unum studet, ut vetera 
fideliter sapienterque tractando, si qua sunt illa antiquitus 
informata et inchoata, accuret et poliat, si qua jam expressa 
et enucleata, censolidet et firmet, si qua jam confirmata et de-
finite, custodiat." 

Perbene etiam cuncti noverunt, per Concilium generale 
fidem Ecclesiae magis patesc re et errantes ac nutantes 
facilius ad frugem atque ad Ecclesiae unitatem reduci. 
Quandoquidem in decretis Concilii Oecumenici una cum 
Capite Ecclesiae membrorum consensus solemniter mani-
festeiur, per eademque errores circa fidem grassantes tanto 
auctoritatis visibilis atque exrernae pondéré damnentur, cui 
nemo fldelium se opponere et contradicere audeat. — Aut 
eccur vehit simii legitimi Ecclesiae Concilii vestigia imitantes, 
principiis attamen suis non parum adversantes, ipsi quoque 
incredulitatis patroni auctoritatem suam auctoritati Concilii 
Romac congregandi opposituri conciliabulum malignantium 
agere adnituntur ? — metuentes certo, ne fors ii, qui Prima-
tis Ecclesiae solius auctoritate moveri se non debere autu-
mant, per consensum universi Magisterii apostoliéi ad 
deponendos errores, amplectendamque veritatem,adducantur. 

Exist imant illi genus humánum hodie jam eximie ma-
turum omni auctori ta te carere posse; utquidigi turresis ten-
tes sicut Pat res eorum Spiritui S., conventum agun t? ut 
quid s tatuta sua, ex incircuincisis cordibus manantia, infal-
libilibus Concilii generalis decretis opponere a t tentant? non 
alio indubie scopo, quam ut incautis fucum faciant, quo hi 
oculos a columna veritatis avertentes, in sua, — magistrorum 
nempe, verba jurent . Qui tantum do maturi tate generis hu-
mani, ab omni abhinc eximendi auctoritate, ac de ejus fabu-

') 1. Tim. 6. 20. 
2) II. Tim. 2.2. 
3) Joan. 8. 44. 
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lantur autonomia, quare putida quaquaversus, — sive in 
libris sive in pagollis volantibus, — spargentes mendacia, 
sua mortales auctoritato ad sectanda impia sua vestigia 
compellunt? et ea suadere multitudini adlaborant, quibus 
no ipsi quidera fidem adhibent ? Prorsus etenim innegabile 
est potiorem incrodulorum partem non ideo fidem negaro, 
quasi de ejus sibi vanitate persuasissent, — sed quoniain 
hos aut illos, qui eruditi еззе videntur, pari ter incredulos 
cernunt ; ita, ut non absque fundamento adstruatur : incredu-
litatem speciem quampiam involvore credulitatis. 

Vindics utique sic agendo cupiunt haberi jur ium 
rationis humanae nativorum, dum eandeni ab auctoritate 
Ecclesiae doc ntis, virtute divina ab omni errore praemuni-
tn;"1, oximentes, vadem veritatis haud praebentis, pr ivatae 
scntentiae suae subjugare laborant. Ast non advertunt, nee 
advertere volunt, limites, qui por magisterium Ecclesiae 
spiritui humano figuntur, non ultra docti'inam Jesu Christi 
protondi ; quod vero omnis, qui in divinitatem credit Jesu 
Christi, rationem suam doctrinao Jesu Christi subordinare 
debeat, necessarium quisque porspicit esse fidei consectarium. 
Vel potestne ratio manifestius suum exercere jus, quam dum 
infallibili Ecclesiae judicio in generali Concilio manifestato 
assensum praebet ? an nefors ratio homin's aliquam digni-
tatis suae patitur jacturam, dum tuto ac secure oi acquiescit, 
qui nec falli, nec fallcre potest? quid rationi magis consen-
taneum, an fragili, ac per vontum dubiorum agitatae arun-
dini inniti ? an immobili superstrui columnae veritatis ? 
Volupc certe est, dum na vis tempestate jactatur , scire, navim 
non posse perire. Voluptatis hujus gustu tac t in fuisse videtur 
etiam poeta haecce facundo carmine canens : 

Nihil dalciu3 est, bene quam munita tenere 
Edita doctrina sapientuiii templa serena, 
Despicere unde queas alios, passimque videre 
Errare, atque viam palante3 quaerere vitae. 
Tantum Dei donum aspernentes incredulos suo jam 

tempore ingratitudinis argui t S. Augustinus dicens : „nam 
si nulla certa ad sapientiam salutemque animao via est, nisi 
cum eos rationi praecolit fides, quid e3t aliud ingratum esse 
opi atque aux lio divino, quam tanto labore praedita aucto-
ri tate velle resistere.1) 

Sed quaeretis forsan, an Conc>lii generalis, — quale a 
tribus et quod excedit seculis coactum haud fuit, — hodie 
aliqua subver otur necessitas? Ad hanc quaestionem respon-
suri, silentio premimus hie loci jus Summi Pontificis, pro 
quo non modo Concilia generalia congregat, sed eorum quo-
que congregandorum necessitatem dijudicat. Si quis vero 
Conciliorum evolutis saeculis celebratorum necessitatem lar-
giatur, nccessitatem novi labsnte anno celebrandi ceu justus 
rerum arbiter inficiari non poterit. Teste História Concilia 
generalia contra eos olim congregata fuerunt, qui „praedi-
cationem Ecclesiae undique constantem et aequaliter perse-
verantem, quae semper a spiritu Dei, quasi in vase bono 
eximium quoddam depositurn juvenescebat,"2) adulterare et 
depravare nitebantur. — Hi saltern revelationom utriusque 
Foederis ceu divinam venerabantur ; ast illi, quos hodie 

') De util ered. 
a) Iren. adv. haer. L. III. C. 24. 

Ecclcsia adversarios nacta est, non id nefario consilio in 
animum induxere, ut caelestem verbi divini sapientiam con-
taminent, sed ut eandem, si fieri posset, e cordibus hominum 
radicitus evellant. Solem veritatis divinae adinstar t i t anum 
exstinguere, novas rursus orbi terrarum tenebras offundere, 
temporaque ilia revocare in ardontissimis suis habont votis, 
e quibus universum genus humánum prospéré eluctatum 
fuisse cordati quique semper gaudebant ; tompora illa, quae 
graphice S. Cyprianus his adumbrat verbis: „madet orbis 
mutuo sanguine . . . impunitatom sceleribus acquirit non 
innocentiae ratio, sed saevitiae magnitúdó. Fiunt , quae nec 
illis ip3is posaunt placere, qui faciunt . . . Incisae sunt leges 
duodeciin tabulis et publico, aere praefixo, jura praescripta 
sunt, inter legee ipsas delinquitur, inter ju ra peccatur. Inno-
centia nec illic, ubi defenditur, reservatur. Quis inter liaec 
vero subveniat? Pa t ronue? sed praevaricatur et decipit. 
J u d e x ? sed sententiam vendit. Sed et crimina vindicaturus 
admit t i t ; et ut reus innocens pereat, fit nocens judex. Fla-
grant ubique delicta et passim multiformi genere peccandi 
per improbas mentes virus oparatur . . . Сопзепзеге j u r a 
peccatis et coepit licitum esse, quod publicum est. Quis illic 
rerum pudor, quae esse possit integritás, ubi, qui damnent 
improbos, desunt ; soli sibi qui damnentur occurrunt." ') 
Hucusque S. Cyprianus. 

Necessitatem celebraudi Concilii generalis clariori in 
lucc collocaturi, attentionem vestram cumprimis ad errores 
aevo nostro impune sane grassantes, nec non ad media, qui-
bus patroni eorum versipelles illos propagare laborant, — 
provocasse sufficiet. — Principalis aevi nostri error, quocum 
religioni Christi colluctandum est et ad quem proätrandum 
vocatur, est negatio systematica omnis revelationis super-
naturalis, omnis proin etiam ordinis salutis supernaturalis, 
non minus etiam negatio omnium mediorum conservandae 
et propagandao r jvalationi supornaturali inservientium, ne-
gatio proin quoque ipsius verbi divini scripti, nec non etiam 
magisterii a Deo constituti et suífulti. Systema hoc nihil ceu 
verum ас reale rocognoscit, nisi naturam et ordinom naturae 
solum, ad cuju3 cognitionem quivis hominum duca sola ra-
tione pertingere queat. Er ror hie absolutam praedicat ratio-
nis humanae sufficientiam, praeter rationem omnem alium 
cognoscendae veritatis inficiatur fontom, ас proin necossario 
ad deificátionem naturae et rationis disponit.Deum in revela-
tione loquentem ideo scioli nostrorum dierum negarevidentur, 
ut ipsi quo impudontius garrire queant. Perniciosa haec do-
ctrina simillima sermoni serpentis in paradieo ad fragilem 
Evam directo, Christianismum a sedibus imis evertit. 

Sine revelationis supernaturalis auxilio ipsae rationis 
veritates fundamentales, quibus non modo hominis dignitas, 
sed societatis quoque humanae stabilitas, quibus ju3, libertás, 
moralitas et omnis légitima fulcitur auctoritas, spississimis 
involvuntur tenebris, locumque earum monstra occupant 
errorum. Et corruptio harum veritatum nostris diebus supre-
mum геарзе attigit apicem. — Pi ofligato enim, qui adusque 
viguerat, pantheismo, hodie jam materialismU3 dirum in 
mentes multorum, qui docti videri volunt, exercot deminium, 
materitalismui, qui atheismi forma abjectissima et gradua 

]) Ер. ad Donát. 
47 * 
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infimus reputatur aberrationis illius, in quam spiritus ho-
minis per falsam ac ad barbariem revehentem culturam 
nostris diebus delapsus est. Cum insipiento S. Scripturae 
innumeri hodie reboant : non est Deus ! anima non existit, 
solae nonnisi existunt substantiae materiales et vires tum 
phisicae quum chemicae naturae insitae. — Hominem ajunt 
sibimet ipsi illudere dum „cogitare" et „velle" suam spiri-
tuálém opcrationeui esse opinatur, cogitationem et volunta-
tem aliquid ease corporalis, productum operantis cerebri, 
quod pari cum hominis intestinis operetur necessitate. Hae 
sunt in nucleo pestiferae materialismi doctrinae fundamen-
tales. — Practica hujus doctrinae consectaria non minus 
perniciosa ac abominabilia accipite. 

(Folyt, köv.) 

A győri pastoralis conferentia határozatai. 

(Folytatás.) 

7. A g e n d a C o m m i s s a r i i e с с 1 e s i a s t i с i p e n e s 
m a s s a m a b i n t e s t a t o d e c e n d e n t i u m . 
In sensu altissimarum Patentalium ddto 20. Novembris 

1852. civili codici A. praemissarum caduca substantia Eccle-
siasticorum ab intestato decedentium in posterum quoque ad 
exigentiam^ praevigentium Intimatorum subdividenda est. 
Itaque Commissarius ecclesiastisus, — Vice-Archi-Diaconus 
vel Deputatus, — intendere debet, ut subdivisio haec débité 
fiat, atque adeo ut primum et ante omnia subducendi erunt 
justit iae tituli, quales sunt : débita passiva, medicus, medi-
cinae, expensae funebrales, famulitii salaria etc; — deinde e 
substantia remansura satisfieri debet titulis officiosis Semi-
narium et fundum Deficientium Sacerdotum respicientibus ; 
demum residuum in très aequales partes dividatur, e quibus 
una pars obtingat cognatis, altera pauperibus loci, in quo 
defunctus postremo fungebatur, ter t ia demum et ultima in 
una tei'tialitate Ecclesiae, in cujus servitio Beneficiatus obiit, 
reliquum vero' Fundo Dioecesano cedat. (Intim. 1822. 16. 
Apr. Nr. 9044.) Ratam pauperum loci, si 500 fi. superet, ut 
capitalisari possit, Altissimo loco substernendam esse Int i -
matum de 24. Aug. 1819. Nr. 22883. habet. 

Occasione obitus ipsius Vice-Archi-Diaconi agenda sub 
n. 6. et 7. exposita moram non patientia peragat vicinus Pa-
rochus, qui Ordinariatum de casu obitus abs mora edoceat, 
illiusque dispositiones expetat. 

8 . D e P o e n i t e n t i a r i o D i s t r i c t u s . 
Bonum spirituálé singulorum Sacerdotum postulare 

videtur, ut Poenitentiarium singulus Districtus e sui gremio 
in proxima Corona eligat. 

9. D e e p h e m e r i d i b u s . 
Negari nequit Clerum lectioni intentum esse debere ; 

seel aeque certum est debitum in libris et ephemeridibus 
selectum esse faciendum. Tempus, pecuniam, animi tran-
quillitatem, persaepe etiam cordis innocentiam, pessumdant, 
qui sine justo selectu lectioni vacant. Dein cur promoveamus 
nos pecuniis nostris talium ephemeriduni impia conamina, in 
quibus data opera, quaesitisve artibus, Ecclesia Catholica 
jugiter impetitur, proscinditur, inendaciter excogitatis ca-
lumniis odio exponitnr ? Sed quod Yen. Clerum speciatim 

monitum volo est, ut a fermento ill о, quod in ephemeridibus 
„Sz. E . " lectoribus identidem offertur, sibi caveat. 

10. D e m i x t i s c o n n u b i i s . 
Habita prae oculis legis novellaris 1868: LII I . §. 12. 

dispositione, vigore cujus proles masculae e mixto matrimo-
nio progenitae in religione patris, femellae in religione matris 
sunt educandae ; alia autem ex parte consideratis Ecclesiae 
Catholicae principiis, quibus utriusque sexus prolium edu-
catio catholica urgetur, nec nisi bac educatione in securo 
collocata, post obtentum ab Ordinario indultum, sponsis 
benedictio dari permittitur, — persaepe in perplexitatem 
veniunt Curati , dum a sponsis mixtum matrimonium initu-
ris et utriusque sexus prolium catholicam educationem 
sponte et ultro libenter promittentibus, imo offerentibus, ad 
impertiendam sibi benedictionem nuptialem provocantur. 
Similibus in casibus recurrant Curatores animaruin ad Or-
dinariatum, exponendo adjuncta, adducendoque suam opi-
nionem de eo, utrum adsit fundata spes et morális quasi 
certitudo fore, ut quod desponsi promiserint, etiam facturi 
sint. Ordinarius di judicabi t , utrum petitani matrimonio 
active assistendi facultatem recurrenti concedere possit, 
nec ne. 
11. D e i i s , q u i p e r c i v i l i a f o r a a d v i n c u l u m 

s e p a r a n t u r . 
Si is, cujus matrimonium coram civili foro pro soluto 

est declaratum, cum Catholica persona matrimonium inire 
cupiat, promulgatio matrimonio de lege praemittenda eidem 
denegari debet, nec nisi causa etiam coram Ecclesiastico 
foro nostro cognita ad ulteriora procedendum. Causa judi-
cialiter apud поз discussa apparebit, u t rum matrimonium 
hoc ob impedimentum etiam jux ta nostra principia invali-
dans sit pro nullo declaratum.Hoc in casu persona ilia est 
canonice libera et ex hoc saltern capite non impeditur, quo-
minus matrimonium ineat. Aliter res se habet, dum forum 
civile ex tali capite pronunciavit solutionem vinculi, quod * 
jux ta nostra principia neutiquam constituit impedimentum 
dirimens, e. g. ex capite adulterii, implacabilis odii etc. Tunc 
enim impedimentum ligaminis perdurât et taliter impedita 
catholica persona nubere non potest, consequenter nec pro-
mulgari. Ut quid enim quaerere in promulgatione de impe-
dimento, quando tale adesse ip3Í promulganti constat ? Hoc 
ipsum dicendum, si clericus in Majoribus Ordinibus consti-
tutus aut Religiosus solenniter professus promulgari peteret. 

Si non obstante hac Ecclesiae lege persona catholica 
alicui, ut expositum est, imped'ito nuberet, usa favore §. 9. 
et 10. 1868 : L I I I . , matrimonium ejus ob obversans impedi-
mentum ligaminis vel voti, ordinis etc pro nullo, prolesque 
ex hoc matrimonio progenitas coram Ecclesia pro illegitimis 
haberemus. Persona catholica in tali non matrimonio, sed 
concubinatu, vivens sacramentaliter absolvi non potest. 

12. D e c i v i l i t é r c o p u l a t i s 
Si contingeret catholicos in vicina Austr ia matrimonio 

mere civili conjunctoe in Dioecesim Jaurinensemcommigrare, 
nos eorum matrimonium pro concubinatu haberemus et sacra-
mentalem absolutionem iIlia denegaremus ; deest enim talibus 
matrimoniis forma Tridentina. 

(Ve'ge köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , decz. 4. (A p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a 

s a z o r l é a n s i p ü s p ö k . ) Közöltük már, mily benyo-
mást okozott Dupanloup Bódog orléansi püspöknek a pápa 
csalhatatlanságáróli körlevele Tu r inban , Rómában. Most 
Francziaországra fordít juk olvasóink figyelmét. 

A hangulat, melyet Dupanloup levele a f r a n c z i a 
k a t h o l i k u s o k közt keltett, átalán véve leverő ; leverő 
a tárgy miatt, mely így illetéktelen forum elé vitetett ; le-
verő a ft. püspök személyisége miatt, mely ezen a levél ál-
tal előidézett vitában a gyengédérzelmü katholikusok előtt 
vesztett; leverő a hivek miatt, melyek azon ellenkező nyi-
latkozatok által, melyekre a többi püspökök részéről e levél 
alkalmat adott, hi tükben megzavar ta t tak, ahelyett, hogy 
mint a ft . püspök úr akar ta , megnyugvást leltek volna ; 
leverő az egyház ellenei tekintetéből, mint melyek ezen igen 
fontos kérdésbeni meghasonlásán az egyház kitűnő fiainak 
kárörvendenek s eszüket annál nehezebben fogják aláren-
delni ezen tannak, ha az most vagy azután fog dogmául 
kihirdottetni ; leverő a protestánsok tekintetéből is, melyek 
nem birván az egyház tanaiban a különféle distinctiókat a 
dogmák, propositio certa, fidei proxima stb. stb. felfogni, 
könnyen azon gondolatra jöhetnek, hogy a hit tárgyai 
körül a katholika egyházban ép oly zavar és ingadozás 
létezik, mint saját maguknál tapasztal ják. 

Mindezt tekintetbe véve, nem csudálkozhatunk, hogy 
Dupanloup körlevele hazájában fájdalmas, igen fá jda lmas 
benyomást szült. 

Dupanloupnak nézetéhez csatlakozott M e i g n a n 
chalonsi és P l a c e marseillesi püspök, k ik ebeli csatlako-
zásukat híveiknek s a közönségnak tudtára ad ták . Másrészt 
a t o u l o u s i é r s e k és a l a v a l i p ü s p ö k tilta-
koztak Dupanloup levele ellen, fájlalván főleg, hogy 
ily fontos tárgy ily formában a komoly megfontolásra nem 
igen hajlandó nagy közönség elé vitetett. A lavali püspök 
a többi közt ez alkalomból úgy nyilatkozott, hogy az egye-
temes zsinat Isten segélyével, mely segély az egyházna с az 
ő fejében igértetett, ezen dogmát ki fogja hirdetni, ha az t 
jónak látja vagy jobb időkre t a r t and ja fen. 

Dupanloup ellon'nyilatkozott в napokban a l i m о g e s i 
egyházmegyének 200 papja, kik püspöküktől elbucsúzandók 
а с a m b r a i i érsek és a r r a s i püspök jelenlétében h i tük-
ről vallomást tettek s azon óhajtásnak adtak kifejezést, va jha 
az egyetemes zsinat bizonyos, átalán, az egész egyházban hitt 
tanokat ünnepélyesen kihirdetné, hogy a vitatkozásoknak 
életere elvágassék s e tanok közt különösen kiemelték a pápa 
csalhatatlanságáróli átalános hitet. Szónok , mgr . В о -
g e n e t , átalános helyettnök, 1625-iki franczia gyülekezet 
törvényszéki fogalmazványából a következő tételt idézi : 
„A püspökök intetnek arra , hogy a szentszéket, a római 
egyházat, mely Isten csalhatatlan Ígéretén, az apostolok és 
vér tanúk vérén, alapszik, az egyházaknak anyját , mely, 
hogy sz. Athanázzal szóljunk, a többi egyházaknak, mint 
egyes tagoknak, feje s mely fej által ezek magukat fentart-
ják , tiszteletben tar tsák. Hasonlóképen tiszteletben tar tsák 
szentatyánkat, a pápát, az egyetemes egyház látható fejét, 

Istennek földi helyettesét, a püspökök és patr iarchák püs-
pökét, kiben az apostolság és püspökség vette kezdetét és 
kire Jézus Krisztus egyházát alapította, neki adván a 
mennyországnak kulcsait a h i t n e k c s a l h a t a t l a n -
s á g á v a l e g y ü t t , m e l y h i t e n a p i g c s u d á l a -
t o s m ó d o n v á l t o z h a t l a n u l m e g m a r a d t a z ő 
u t ó d a i b a n . Az igaz hivők kötelesek levén a pápának 
mindenben engedelmeskedni s rendeleteik szerint intézni 
életüket, a püspökök szinte a r ra figyelmeztettetnek, hogy 
hasonlókép cselekedjenek s amennyire csak tehetik, nyom-
j á k el azon szabadoncz szellemeket, melyek e szent isteni 
s positiv törvények által szentesített tekintélyt kétségbe 
vonják vagy t agad ják és hogy a püspökök magok menje-
nek elő híveiknek jó példával." 

Ezen franczia hagyományra támaszkodva tiltakozik 
a limogesi papság a körirat ellen s kéri, hogy a zsinat a 
csalhatatlanságot dogmául kihirdesse. 

De nemcsak a franczia papság nagy része, hanem 
s a j á t m e g y e b e l i p a p s á g a is tiltakozik Dupanloup 
levele ellen. így P e l l e t i e r V i c t o r orléansi kanonok a 
l 'Univershez intézett levelében tiltakozik az ellen, mintha 
abbé Desbrosse, ki a pápa csalhatatlanságáróli nyugtalan-
ságokat megemlítette, az egész papság nevében szólt volna; 
sőt kijelenti, miszerint csak a hely és alkalom gátolta a 
jelenlevőket, hogy a szónok által használt kifejezések és 
értelem ellen morogva mindjár t a helyszínén nem tiltakoz-
tak. Az átalános helyettnök urat senki sem bízta meg ily 
beszéd tartásával. P o u r l ' h o n n e u r d u c l e r g é O r l é -
a n a i s , az orléansi papság becsületének, nevében kellett 
tehát most felszólalni. 

Kérdezzük már most, szüksége volt-e a katholicis-
musnak minderre? Nyert-e ezáltal a vallásos meggyőződés? 
Meg lettek-e nyugta tva a hivek, midőn püspök püspök ellen, 
pap pap ellen, az alárendelt papság saját püspöke ellen tesz 
óvást ? 

Mi csak azt gondoljuk, hogy a pápai csalhatatlanság 
dogmájának kimondása soha sem oly időszerűtlen, mint 
Dupanloupnak körlevele. Ká r volt nem utánoznia a német 
püspököket, k ikre hivatkozott. 

P A R I S . A „Monde" ezeket ir ja : Manning westmin-
steri érsek legújabb időben a zsinat és a pápa csalhatatlan-
sága ügyében kiadott főpásztori levele Angolhonban nagy 
benyomást okozott. E levél egy utóirattal van ellátva, mely 
Marét püspök u j munká jának megjelenése következtében 
Íratott. Manning ebben a legfőbb sophismákat czáfolja meg, 
melyekre a gallicanismus felelevenítésének szomorú kísérlete 
támaszkodik. Mi a tudós angol főpap okoskodásait ezennel 
hozzuk : 

„Miután az ezt megelőző pásztori levél már ki volt 
nyomtatva, kaptam Párisból mgr. Marét : „Da Concile 
général et de la pa ix religieuse" czimü munkáját . Sajnálom, 
hogy azt nem olvashattam el előbb, mert szerettem volna 
bizonyos pontokat megvizsgálni, molyeket e könyv tárgyal , 
mielőtt napvilágra hoztam főpásztori körlevelemet. 

A franczia püspök külömben könyvének előszavában 
világos szavakkal s röviden előadja véleményét s így nekem 
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könnyű azt az általam e pásztori levélben védett tannal 
összehasonlítanom. 

Mr. Marét saját véleményéről,melyet jó lesz tulajdon sza-
vaival megismertetni, mondja : „Valamint az igazság önma-
gával nem ellenkezhetik : úgy ezen tan könnyen megegyez-
tethető azon iskola legmérsékeltobb tanaival, mely az ultra-
montán nevet viseli. Melyik azon isteni jog, a pápaság két-
ségkívüli joga, mely ezen könyvben ki nem hirdettetnék és 
nem védetnék ? maga a pápa csalhatatlansága sem tagad-
tatott , hanem valódi természetére vezettetett vissza. Mi el-
ismerjük és erősítjük, hogy a pápa, azon jogánál fogva, 
hogy a püspöki karral tanácskozhatok és azt összehívhatja, 
azon esetben, ha ar ra kerül a dolog, mindig avval egyetem-
ben, az isteni rend erejénél fogva, azon biztosított tehetséget 
bir ja , hogy dogmaticus határozatainak a csalhatatlansá-
got adja ." 

Ebből következtetem : 
1) Hogy a pápa birtokában vau azon tehetségnek, 

mely által Ítéleteiben csalhatatlan. 
2) Hogy ezen tehetség a püspöki karral való tanács-

kozmány joga. 
Ahonnan következni látszik : 
1) Hogy a püspöki kartól elválva a pápa nem csal-

hatatlan. 
2) Hogy a püspöki karral való tanácskozmány reá 

nézve szükséges feltétel, hogy Ítéleteinek a csalhatatlan-
ságot adja. 

3) Hogy a pápa akkor adja Ítéleteinek a csalhatatlan-
ságot, midőn a püspöki ka r azokat elfogadja vagy ha avval 
egyesül. 

Ha én ezen szavak értelmét jól felfogom, akkor ez állí-
tás a pápa csalhatatlanságának feltétlen tagadása ; mert ezen 
csalhatatlanság nem vehető észre, hacsak a pápa ítéletéhez 
nem adja azt, amit a püspöki kartól kapott vagy azt, amit 
nélkülük nem birhat. 

Ezen alakban Urunk szavai felforgatva látszanak 
lenni. E szerint Péter testvérei azok, kik őt hitében megerő-
sítik s nem ő az többé, ki testvéreit megerősíti. 

A testben lakó csalhatatlan :ág a jándéka a fejbe veszi 
út ját , midőn az a püspöki kar ra l tanácskozik. Ez befolyása 
corporis in caput, non capitis in corpus. 

Az előbbi lapokban általam védett tan következő : 
1) Hogy a hitben a biztosság vagy csalhatatlanság 

ajándéka Péternek igértetett és hogy az Ú r szavai szerint : 
„confirma fratres tuos," Péter az, kitől ez testvéreire át-
származik. 

2) Hogy ezen ajándék, mely a sz. atyáktól és zsinatok-
tól ezer- meg ezerszer említtetett Privilegium Petr i vagyis 
Praerogativa sedis Petri, ő általa utódainak igértetett. 

3) Hogy Péíer utóda még most is erősíti testvéreit az 
isteni jog és kiváltság birtoka cs gyakorlása által, nem 
egyedül, hogy velük tanácskozik, hogy összehívja, hanem 
hogy tanúskodik, hogy tanít ja és itél az Isten különös sege-
delmével, mely öt a hibától a hit és erkölcs dolgában meg-
menti átalános tanitói minőségében. 

Péter hivatala nem az volt, hogy testvéreitől erősít-
tessék meg, hanem az, hogy azolaat erősítse meg; utódjának 
hivatala ugyanaz, még akkor is, hogy ha eltekintünk a 

püspöki kar mint test összehívásától és tanácskozásától, 
legyen e test elszórva vagy egyesülve. 

Kérem önöket, h ívják vissza emlékezetükbe azon bi-
zonyítékokat, melyeket a csalhatatlanságról adtam, melynek 
ígérete Urunk eme szavaiban : „Imádkoztam éretted" stb. 
van kifejezve, igen világos és a hit dolgában való biztosság 
kiváltságáról szól, mely Péter utódainak mint székének 
öröksége adatott . 

Mgr. Marét kérdi : „Kétségbe vonjuk-e az Ítéletek ex 
cathedra tekintélyét, ha mi a nagy theologusokkal ál l í t juk, 
hogy csak akkor van az ilyféle ítéleteknél bizonyosság, ha 
a pápa az Isten által neki adott legbiztosabb eszközt fel-
használja, hogy ne csalódjék és ez, hogy úgy mondjam, a 
püspökök összejövetele? 

H a ezen szavakat jól megértettem, ily jelentőséggel 
b í rnak : 

1) Hogy semmiféle ítélet sem bizonyos ex cathedra, 
hacsak a pápa a püspökökkel nincsen együtt. 

2) Hogy a pápa köteles a legbiztosabb eszközöket fel-
használni, hogy a hibát elkerülje azaz a püspökök gyüle-
lekezetét. 

Az általam védett tan, követve a külömbözö iskolák 
legnagyobb theologusait, a döméseket, ferenczieket, jezsui-
tákat , amennyire azokat ismerem, egyedül a gallicán iskola 
theologusainak kivételével, az, hogy az e x c a t h e d r a -
féle Ítéletek lényegesen a pápa Ítéletei az egyesült vagy 
szétszórt püspöki testületen к i v ü 1. Akár legyen a püspöki 
testület a pápa cselekvésével egyesülve, akár nem, az tö-
kéletes és teljes már magában. A püspöki testülettől füg-
getlen Péter széke az, melyhez az egész világ hivei éa pász -
torai minden időben fordulhattak, mint erről a keresztény-
ség történelme tanúskodik. Például, az I. Incze által a pela-
gianismus, valamint a X. Incze által a jansenismus kárhoz-
tatása Péter székének cselekvése volt és ítéletek ex cathedra, 
melyeknek csalhatatlanságához Afr ika vagy Francziahon 
püspökeinek tanácskozmánya mitsein adott. Ез ezen két 
ítélet már a kihirdetés pillanatában, az egész egyház által, 
csalhatatlannak tekintetett. 

Ha nincsenek bizonyos Ítéletek ex cathedra a püspöki 
testület hozzájárulása nélkül, mik VIII . Sándor, X I . Incze 
és VI . Pius Ítéletei? 

Mik akkor a Theses damnatao kárhozta tásai? A 
püspöki testület nem volt a pápával egyesülve, hogy kihir-
dettessenek. Minek kellett volna akkor történnie ? Addig, 
míg a püspöki testület ezen összejövetele verificáltatott, ezen 
pápai akták , mgr. Marét véleménye szerint, nem valának 
ex cathedra és következésképen nem valának biztonsággal 
csalhatatlanok. De mennyi ideig kelletett volna a z o k n a k a 
felfüggesztett vagy feltételes csalhatatlanság állapotában vár-
niok ? Ki ismerte és határozta meg azon korszakot és krisist, 
melyek után azok ex cathedraféle Ítéletekké lettek ? A hall-
gatagság ki nem elégít. A ragaszkodás erélyes nyilatkozata 
sem ér többet. Francziahon püspökei 1653-ban Jansen 
kárhoztatását X. Incze által mint csalhatatlan ítéletet fo-
gadták : de 1682-ben a négy czikket publikál tak ! 

Mindez, ha jól fogom fel, felfordított theoria, mely a 
traditioval, p raxssa l , a hittel és az egyház theologiájával 
ellenkezik. (Folyt, köv.) 
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RÓMA. Szenlatyánk nov. 22-én a vaticani palotában 
c o n s i s t o r i u m o t tartott , bogy átnyúj tsa a bibornolt-
kalapot M o r é n о János Ignácznak, ki az 1868. márcz. 13. 
tartott t i tkos consistoriumban neveztetett ki. bibornokká. 

A szentatya a nemes gárda kíséretében ment a para-
mentek termébe, hol várakoztak a bibornokok, pat r iarchák? 
érsekek, püspökök, a pápai praelátus, a trónálló hg, a római 
senátus és más méltóságok, kik a nyilvános consistoriumok-
ban jelen szoktak lenni. О szentsége magára vévén az egy-
házi öltözeteket, felült a sedie gestatoriára és a fennevezett 
számos méltóságok kíséretében bevonult a trónterembe, ahol 
az ünnepélyes szertartás megkezdetett. 

Miután a szentatya a bibornokoktól az engedelmesség 
igéretét fogadta, az u j bibornok, ki az esküt a bibornokok, 
rendgenerálisok, a római egyház alcancellárja, a sz. colle-
gium camerlengója jelenlétében már előbb letette, a diaconus 
bibornokok által bevezettetett a consistorium teremébe, ö 
szentsége trónja elé ment, megcsókolta lábát és kezét, mire 
átölelték collegái és a neki kijelölt helyre vezettetett. Innen 
visszatérvén a pápai trón elé, ö szentségétől átvette a bibor-
noki kalapot. 

A consistorium alatt В о n i n i Jáno3 consistoriumi 
ügyvéd másodszor szólt T a i g i Anna Mária beatificatiója 
mellett. 

Aztán a bibornokok collegiuma az u j bibornokkal és 
a többi fennevezott mltgokkal bevonult a dei paramenti te-
rembe, várván, hogy a szentatya letevén az egyházi öltö-
nyöket, a nemes gárda kíséretében visszavonuljon termeibe. 
Ezalat t a bibornokok menetileg bevonultak a Sixtina ká-
polnába, mialatt az ambrosianus hymnus énekeltetett. A 
hymnus után a bibornok-dékán elmondá az imát super 
creatum Cardinalem. A kápolnából való kivonulás után az u j 
bibornokot másodszor megölelték. 

E szertartáson mind a diplomatiai karból, mind a 
Rómában jelenlevő előkelő idegenek közül, számosan jelen 
voltak. 

Bevégeztetvén a nyilvános consistorium, ő szentsége 
titkos consistoriumot tartott , melyben, miután az u j bibor-
noknak szokás szerint száját lecsukta, kihirdette a követ-
kező kinevezett püspököket : A rottenburgi püspöki székro 
H e f e 1 e Józsefet. A chiapai piisp. székre Mexicóban V i 1 -
l a l v a s o German-Ascensiont. A sz. kereszt de la Sierra 
püsp. székre Boliviában R o d r i g u e z Xav. Ferenczet. A 
quayaquili püsp. székre Ecuadorban L i z a r z a b u r u Jó-
zsef Mária Joakimot. A derbei püspökségre in part ibus infi-
delium С y r i n о Jánost. 

Aztán ő szentsége közzétette a pápai breve által eszkö-
zölt választásokat. 

A szombathelyi püspöki székre Magyarországban 
S z a b ó Imrét. A paneadei püspökségre in partibus infide-
lium M a y e r Robertet. Továbbá kihirdette ő szentsége a 
Propaganda congregátiója által az utolsó consistoriumtól ma-
napig eszközölt választásokat. A sozopolisi püspökségre in 
partibusinfidelium C h a r b o n e l l Fe rencze tCanadában .A 
tloai püspökségre in partibus infidelium G r i v e r Mártont 
Ausztráliában. 

IRODALOM 
S a n c t o r u m P a t r u m o p u s c u l a s e l e c t a in usum 
praesertim Studiosorum Theologiae. Edidit et commentariis 
auxit II . Hurter S. J . Professor р. о. Theologiae in С. R. 
Univcrsitate Oenipontana. Cum approbatione Celsiss. ac 
Reverendiss. Ep. Brix. et Facultate Superiorum. Oeniponti. 

Librar ia academica Wagneriana. 1868. 

(Folytatás.) 

Azért i r tuk e sorokat, hogy e müvet megismertessük 
s ezáltal egyszersmind a jánl juk , igazán melegen a ján l juk 
nemcsak növendékpapjainknak, hanem lelkipásztortársaink-
nak. Nem kell e füzetkéktől megijedni; nem foliansok 
azok, hanem csinos kis zsebkönyvek. Tolle et lege. 

Jónak lá t juk izleltetőül minden eddig megjelent füzet-
ből valamit ki í rni . 

De vita S. Caecilii Cypriani, c. 2, p. 3. Quae a Cy-
priano post baptismum facta sunt, enarrat . Continentia ne-
cessaria. Aliae Cypriani virtutes. Unde igitur incipiam? 
unde exordium bonorum ejus aggrediar, nisi a principio 
fidei et nativitate caelesti? siquidem hominis Dei facta non 
debent aliunde numerari, nisi ex quo Deo natus est. Fuer in t 
licet studia et bonae artes devotum pectus imbuerint : tamen 
ilia praetereo, nondum enim ad utilitatem nisi saeculi perti-
nebant, postquam et sacras litteras docuit et mundi nube 
discussa in lucem sapientiae spiritalis emersit, si quibus 
ejus intcrfui, si qua de antiquioribus comperi, dicam : banc 
tamen petens veniam, ut quidquid minus dixero, (minus 
enim dicam necesse est) ignorantiae meae potius, quam illius 
gloriae derogetur. — 4. lapon : Nondum secunda nativitas 
novum hominem splcndore toto divinae lucis oculaverat et 
jam veteres ac pristinas tenebras sola lucis paratura vince-
bat. Deinde quod majus est, cum delectione divina quaedam 
jam non pro conditione novitatis, sed pro fidei festinatione 
didicisset, statim rapuit quod invenit promerendo domino 
profuturum. Distractis rebus suis ad indigentiam pauperum 
sustentandam, tota praedia pretio dispensans, duo bona 
simul junxit , ut et ainbit'ionem saeculi sperneret, qua per-
niciosius nihil est et misericordiam, quam Deus etiam sacri-
ficiis suis praetulit , quam nee ille, qui legis omnia mandata 
servasse se dixerat, fecit, impleret : et praepropera velocitate 
pietatis репе ante cepit perfectus esse, quam disceret. — 
Nemo metit statim ut sevit : nemo vindemiam de novellis 
scrobibus expressit : nemo adhuc unquam de noviter plan-
tatis arbusculis matura poma quaesivit. In illo omnia in-
credibilia cucurrerunt. Praevenit , si potest dici, (res enim 
fidem non capit) praevenit, inquam, tr i tura sementem, vin-
demia palmitem, poma radicem. 

De lássuk, miként működött sz. Cyprián, mint püspök, 
hívei közt. A kilenczedik fejezet így szól: Percurramus 
tamen caetera, si videtur. Erupi t postmodum lues dira et 
detestabilis morbi vastitas nimia, innumeros per diem po-
pulos a sua quemque sede abrupto impetu rapiens, conti-
nuatas per ordinem domos vulgi trementis invasit. Horrere 
omnes, fugere, vi tare contagium ; exponere suos impie, quasi 
cum illo peste morituro etiam mortem ipsam aliquis posset 
excludere. Jacebant interim in tota civitate non jam cor-
pora, sed cadavera plurimorum et misericordiam in se trans-



euntium contemplatione sortie mutuae flagitabant. Nemo 
respexit aliud, praeterquam lucra crudelia. Nemo similis 
eventus recordatione trepidavit. Nemo fecit alteri, quod sibi 
fieri voluit. 

Quid inter haec egerit Christi et Dei pontifex, qui 
pontifices mundi hujus tanto plus pietate, quanto religionis 
veritate praecesserat, scelus est praeterire. Aggregatam 
primo in loco uno plebem de rnisericordiae bonis instituit, 
docens|divinae lectionis exemplis, quantum ad promerendum 
Deum prosint officia pietatis. Tunc deinde subjungit non 
esse mirabile, si nostros tantum debito charitatis obsequio 
foveremus ; eum perfectum posse fieri, qui plus aliquid pub-
licano vel ethnico fecerit ; qui malum bono vincens et divi-
nae clementiae instar exercens, inimicos quoque dilexerit ; 
pui projpersequentium se salute, sicuti Dominus monet et 
hortatur, orarit. Oriri facit Deus jugiter solem suum et plu-
viam subinde nutriendis seminibus impertit ; exhibens cuncta 
ista non suis tantum, sed etiam alienis ; et qui se Dei etiam 
filium esse profitetur, cur non exemplum patris imitatur ? 
Eespondere, inquit , nos decet natalibus nostris et quos 
renatos per Deum constat, dégénérés esse non congruit, sed 
probare potius in sobole traducem boni patris aemulatione 
bonitatis. 

Multa alia et quidem magna praetereo, quae tempe-
randi voluminis ratio nan pari tur polixiore sermone repli-
cari, de quibus hoc tantum dixisse satis est : quod si ilia 
gentiles pro rostris audire potuissent, forsitan statim crede-
rent. Quid christiana plebs faceret, cui de fide nomen est ? 
Distributa sunt ergo continuo pro qualitate hominum atque 
ordinum ministeria. Multi, qui angustia paupertatis bénéficia 
sumptus exhibere non poterant, plus sumptibus exhibebant, 
compensantes proprio laboré mercedem divitiis omnibus 
cariorem.. . Fiebat itaque exuberantium operum largitate, 
quod bonum est apud omnes, non ad solos domesticos fidei. 
Fiebat plus aliquid, quam de incomparabili Tobiae pietate 
signatum est. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— Személyzeti. Ó felsége a váczi székeskáptalannál 

megüresedett nagypréposti állomásra Hermann József ének-
lőkanonokot kegyeskedett kinevezni. 

— Beküldetett : Előfizetési felhivás „Emléklapok m. 
és ft. Kovács Zsigmond stb. úrnak 1869-ik évi au g. 25-én 
tartott székfoglalási ünnepélyéről" czimű albumra. Tartal-
ma : 1) Kovács Zsigmond arczképe ; 2) kivilágitási transpa-
rent; 3) Kovács Zsigmond életra jza; 4) abeigtatot t főpász-
tor latin beszéde ; 5) Slaby Ferencz káptalani helynök latin 
beszéde; 6) a ft. püspök magyar ; 7) némot ; 8) horvátszla-
von beszéde a néphez; 9) nyolczféle költemény; 10) szék-
foglalási ünnepély leirása ; 11) a pécsi székesegyház; 12) a 
Pécsett tartott Szent-László-társulat nagygyűlésén elmon-
dott beszédek s tárgyalások. A mű jótékony czélra aclatik 
ki. Előfizetési ára 3 ft, bolti ára 4 ft. Előfizethetni decz. 
31-ig. — Óhajt juk, hogy a kitünőbuzgóságú férfiak e válla-
latát siker koronázza. 

— Beküldetett: Aláirási felhivás „Első Hármas tan-
könyv czimű kath. néptanodák számára írt szakkönyvecs-
kékrç. — Az 1868-ki XXXVII I . törvényczikk I I I . fejezete 
11. §-a szerint a hitfelekezetek néptanodáikban a tanköny-
veket maguk szabhatják meg. — Ugyanezen fejezetben a 
felekezeti néptanodákban előadandó tantárgyak is meg van-
nak határozva. Evégből m. és főt. K o v á c s Zsigmond, 
pécsi püspök úr f. é. aug. hó 25-én tartott ünnepélyes szék-
foglalása után azonnal legfőbb gondjainak egy kévé tette, a 
nélkülözhetlen kath. néptanodai szakkönyvecskék szerkesz-
tését és kiadását eszközöltetni s hogy ez égető szükségen 
némileg segítve legyen, alulírottakat bizta meg kegyelmesen 
a nevezett szakkönyvecskék szerkesztésével s kiadásával. 
Alulirottak lelkes ügybarátokkal szövetkezve, összeállítot-
ták a szükségelt szakkönyvecskéket két kötetben, melyek 
elsejének czime : „Első Hármas Tankönyv. " Történettani 
t á r g y a k : I . Földrajz. II. Történelem. I I I . Polgári jogok és 
kötelességek ismerete. A második kötet czimo : „Második 
Hármas Tankönyv." Természettudományi tá rgyak: I. Ter-
ményrajz. II. Természettan. I I I . Gazdasági és kertészeti 
gyakorlatok. Jelenleg csak az első kötetre, melyben a három 
megnevezett tantárgy foglaltatik, nyitunk aláirást. Az első 
kötet 10 —12 ivnyi tartalommal, szines borítékkal, kemény 
vászonyhátkötéssel már 1870-ik évi január hóban fog szét-
küldetni a t. cz. aláiróknak. A három tantárgyat, a földrajzi, 
történelmet s a polgári jogok és kötességek ismeretét tar-
talmazó, bekötött „Első Hármas Tankönyv" ára csak 50 
1er. leend Aláiróknak minden tiz, egyszerre megrendelt 
könyvecske után egy, minden husz után három, negyven 
után hét, hatvan után tizenegy, nyolezvan után tizenöt és 
száz után husz példánynyal kedveskedünk. A példányokat 
póstai vagy vasúti utánvét mellett küldendjük, a póstai vagy 
vasúti vitelbért az illető megrendelő viselendi, e n n e k fejében 
adatván a százalék. A szakkönyvecskék nyomatásához 
azonnal hozzá fogunk, amint az aláirási ivek beérkezendnek, 
amiért is ezeknek f. évi deczember 20-ára való beküldését 
tisztelettel kérjük. A második kötet vagyis a „Második 
Hármas Tankönyv" márczius hóban fog megjelenni ; de 
erre nézve külön felhivást fogunk kibocsátani, mert ennek 
kiadása az első kötet nagyobbszámú megrendelésétől téte-
leztetik fel. Kelt Pécsett nov hó 19-kén 1869. S z a u t e r 
Antal és B o k o r Ferencz, pécsi katholikus tanitóképezdei 
tanárok. 

— Beküldetett: Aláirási felhivás ily czimű műre „Az 
uzsora- és kamatkérdés." Nincs mindenkinek kedve, sem 
ideje egyes fontosabb kérdéseket behatóbban tanulmányozni. 
Egyesek kötelessége tehát erre vállalkozni és a kész ered-
ményt a nagy közönséggel megismertetni. Az 1865/8-diki 
országgyűlés által alkotott s a m. é. nov. 20-ikén szentesí-
tést nyert X X X I törvényczikk következtében az uzsora- és 
kamatkérdés hazánkban is u j stadiumba lépett, az uzsora-
törvények és kamatszabványok érvényen kivül helyeztet-
vén, immár a szerződő felek szabad megegyezésére hagya-
tik a kamatláb meghatározása. A jog és nemzetgazdaság 
tudománya tisztában van e kérdéssel ; még hátra van azt a 
ker. kath. erkölcstan szempontjából megvilágítani. Ez fel-
adata az 5 és % ivre terjedő dolgozatnak, mely a napokban 
került ki sajtó alól. Ara 60 kr. o. é. A füzeteket utánvét 
mellett óhajtom szétküldeni, miért is most a t. közönséghez 
egyedül az aláírások mie,őbbi beküldéseért bátorkodom ese-
dezni. Szives gyűjtőimnek 5 példány után 1 tiszteletbelit 
ajánlok. Kelt Egerághon, (u. p. Pécs.) 1869. deczember 5-én. 
S c h e l l Antal vicarius. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájábao. Halpiacz Äs aldunasor sarkán. 9. sz. 

Jelen számunkhoz van mellékelve lapunk előfizetési fe lhívása . "^ДЗ 



Megjelenik e lap heten- I I I il I 1 / 1 I I I 
kint kétszer : szerdán és I i I I I ' 1 1 1 
szombaton. — Az eló'fize- I ^ I 1 j I 
tési dij félévre, postán- l l l ' j l i l l l I I F 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

Pesten, deczember 15-én. II. Félév. 1869. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

T A R T A L O M : Gondolatok a concilium felett. — A 
fm. herczegprimás búcsúlevele papságához. — A győri 
pastoralis conferentia határozatai. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Gondolatok a tconcilium/felett. 
A kath. egyház egyetemes zsiríatot hirdetett. 

Püspökeink, mint az egyház atyái s az apostoli hata-
lom törvényes örökösei, a világ minden tájairól Ró-
mába gyűltek, — tanácskozandók azon drága sír 
felett, hol a Krisztus-építette egyház alapsziklája 
nyugszik s hová, mint a hitegység rendíthetlen 
sarkpontja felé, minden kath, öntudat s minden hivő 
szív hódolatkészen delejeg. Isten nevében s lelke 
vezérlete alatt gyűltek ők egybe, mint egy Ur szol-
gái, egy hit őrei s az egyház katholikus vagyis 
egyetemes voltának élő bizonyságai, kiket a Szent-
lélek rendelt Isten egyházának kormányzására. Ta-
nácskozni jöttek ők, nem a háborgó országok gyarló 
politikája, sem a pártok szédítő üzelmei felett, hanem 
orvoslandók azon bajokat, melyekben az emberiség 
a korszellem ferdeségei miatt manap szenved, — 
gondoskodandók az eszközökről és módokról, me-
lyek a hivekben ujult hitéletet s az egyház egyete-
mében.tetterős közszellemet teremtsenek. Isren! orvo-O 
solni, javítani a jelent s teremteni egy szebb jövőt 
Krisztus világegyházában : ez isteni hivatása az 
egyetemes zsinatnak. Azért hiába rágalmaznak ben-
nünket elleneink, hogy a kath. egyház nem halad, 
hanem sötéten ignorálja az emberiség tagadhatlan 
haladásának kívánalmait. íme, e rágalom legfénye-
sebb czáfolata az egyetemes zsinat s annak magasz-
tos hivatása! • 

Mit akar ugyanis ezáltal az egyház, ha nem 
épen a haladó korhoz s változott körülményeihez 
alkalmazkodni? hanem a kor kívánalmait s előnyeit 
felkarolni, hogy azokat saját isteni czéijára, — az 
emberiség üdvözítésére, felhasználja? Mi a kath. 
egyházat mindig úgy tekintettük, mint a világ za-
jongó tengerére bocsátott hajót, mely szent hitének 
álló csillagzata után indulva, változó helyzetének 

természetéhez szabott eszközökkel, örökifjú erővel, 
evez az igazság és élet .révpartja felé. O ugyan apos-
toli hitelveit soha semmiféle korszellem, semmiféle 
hatalom avagy politika kivánatára fe1 ne-n a-'ja, 
sem meg nem tagadja ; hisz hogyan is tehetné ezt 
isteni Alapítójának gyáva megtagadása nélkül, kinek 
igéit csalhatlanoknak s vallását változhatlantöké-
lytínek tartja ? hogy tehetné ezt Jézusnak azon ün-
nepélyes nyilatkozata után : „Aki engem megvet és 
nem fogadja be igéimet, van aki megitélje őt. A 
beszéd, melyet szólottam, az itéli meg őt az utolsó 
napon"? ') — s hogy tehetné ezt a nemzetek aposto-
lának azon nagy szava után : „Ha szintén mi vagy 
az angyal mennyből hirdetne is nektek valamit 
azonkivül, amit nektek hirdettünk, átok alatt le-
gyen«? ' ) 

De egészen máskép áll a dolog az egyház fe-
gyelmével : ebben folytonos változás, módosítás, al-
kalmazkodás létezik. Forgassuk az egyház történel-
mét, ennek minden lapja szavaink bizonyságául 
szolgál, mert mindegyiken ujabb és ujabb rendele-
tekkel s módosításokkal találkozunk. S ha ez egye-
temes vagy részletes szabályok és zsinati határoza-
tok természetét vizsgáljuk, a legelfogultabb nézettel 
is lehetlen bennük tagadnunk azon törekvést, mely 
az egyházi bajok orvoslására s a fegyelem javítására 
irányul! Szintígy van ez jelenleg is; orvosolni s 
javítani akar az egyház. Mert hol van azon katho-
likus, aki állítaná, hogy az egyház fegyelmében 
immár semmi kivánni való nincs? hol van azon ka-
tholikus, aki az egyház jelen helyzetében semmi bajt 
avagy hiányt uem látna ? Elismerte ezt maga az 
egyház szentséges feje, midőn zsinathirdető körleve-
lében így szól: „Minden erőből azon kell lennünk, 
hogy Isten segélyével az egyháztól és társadalomtól 
minden baj elháríttassék, hogy a szerencsétlen té-
velygők az igazság xítjára visszavezettessenek, hogy 
a vétkek és hibák eltávolíttatván, felséges vallásunk 
s annak üdvhozó tana világszerte u j életre keljen."3) 

') Ján. 12,48. *) Gal. 1,8. 3) 1868. jun. 29. 
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Elismerték ezt továbbá az 1867-ben szentatyánk 
körébe gyűlt nagyszámú püspökök, midó'n felira-
tukban így nyilatkoztak : „Legnagyobb öröm tölté 
el keblünket, midó'n ihletett ajkaidról megértettük, 
hogy a jelen idő annyi veszélyei között azon szán-
dékod van, miszerint egyetemes zsinatot hirdess, 
mint a kereszténység legnagyobb veszélyeiben leg-
hathatósb gyógyszert." 

Tehát csak a tudatlanság vagy ellenségeskedés 
léphet fel azon rágalommal, miszerint a kath. egyház 
a jobbra és czélszerűbbre haladni nem törekszik, ha-
nem mindinkább hátramarad. Nem maradt ő hátra 
eddig sem, sőt inkább mindenkor az őszinte s jóaka-
ratú szellemek nemes törekvéseinek élére állott ; nem 
marad ő hátra ezentúl sem ! Csakhogy ő a reformok 
terén nem a modern forradalom és átalános felfor-
gatás útján halad, mely kivánt czélra soha nem ve-
zet; sem a hitellenes korszellem vallástalan szabad-
sága, egyessége s testvérisége $ltal magát elszédít-
tetni s elvakíttatni nem engedi: hanem a benne mű-
ködő isteni Lélek erejénél fogva saját természete 
szerint, saját öntudatából hozza mozgásba azon ele-
meket és közegeket, melyek az egyház testének ép-
ségét fentartani s megújí tani hivatvák. S épen ez az, 
amire fősúlyt fektetünk : az egyház saját indulatából 
saját isteni hatalmával törekszik bajait elhárítani és 
épségét megújítani! Midőn édes Üdvözítőnk anya-
szentegyházát török időre megalapitá, megadá neki 
egyszersmind a legtökéletesebb szervezetet is aposto-
lainak személyében; elküldé nekik a Vigasztalót, az 
igazság Lelkét, hogy velük maradjon örökké (Ján. 
14, 16.), őket minden igazságra megtanítsa s nekik 
a jövendőket megjelentse. (Ján. 16, 13.) Eszerint 
Jézus egyházában megvagyon minden kellék, hogy 
önmagát fentarthassa s önmagán segíteni is tudjon; 
ki vannak jelelve a Jópásztor isteni kormányának 
közegei, az apostolok és utódaik, a püspöki kar, kik-
nek mondatott: „Amint engem küldött az Atya ,ugy 
küldlek én is titeket;"1) megvan az apostoli karban 
az isteni hatalom és vezérlet, melylyel a hiveket czél-
szerűen kormányozhassák ; ki van mérve az út, me-
lyen ők az egyházat czéljához vezérlik, t. i. Isten 
szerint és igazságban. Ez tehát az isteni szervezet, az 
egyedüli út, melyen minden jó, minden kegyelem és 
raegujulás, minden fegyelem és rend, az egyházba 
jut ; és az egyedüli hatalom és erő, mely az egyház 
életét és épségét íentar t ja . Az apostoli kar s a tőle 
elválaszthatlan, eltagadhatlan isteni hatalom ! Ebben 

rejlik az egyház üdvének forrása, ehhez fűződik 
nemcsak hivői hódolatunk, hanem reményünk és 
bizodalmunk is, ezen kivül az egyházban bármely 
törekvés csak gyarló kisérlet, melynek isteni erő és 
siker biztosítva nincs ! „Az e gyház életében, mondja 
egy szellemdús iró, a beteg és szabálytalan állapot or-
voslása avagy javítása nem jöhet kivülről, a világ ré-
széről, hanem csakis belülről, magában az egyházban 
rejlő gyógyerőből, az arra rendelt és felhatalmazott 
közegek működése által kell annak létre jönnie. Az 
egyháznak isteni alapitója s a Szentlélek által rendelt 
eme közegek pedig a kath. egyház püspökei fejük-
kel a pápával. Ok vannak hivataluknál és állásuk-
nál fogva hivatva az egyházban uralgó bajokat 
ugyan a benne letett s isteni erővel biró gyógysze-
rek segélyével orvosolni. Bármely kisérlet, melyet 
holmi alárendelt közegek az egyházi élet javítására 
keresztülvinni akarnának, szükségkép czélt tévesz-
tene, mivelhogy az az egyháznak felülről származó 
rendjébe ütköznék." ') 

Ime tehát ez apostoli kar, mely az anyaszent-
egyházban Isten lelke szerint s hatalmával kormá-
nyozni egyedül van hivatva, gyűlt most egybe a 
kereszténység közös atyja körül, gyakorlandó hiva-
tásának egyik legfontosabb és legüdvösebb teendőjét : 
a világegyház, — mint Krisztus testének, — építé-
sét szentségben is igazságban. Kit nem hatna meg 
már maga e nagyszámú apostoli főpap tekintete, kik 
a szélrózsa minden ágai felül, elhagyva kedves hazá-
jukat s övéiket, világra szóló felelősség terhe alatt 
egybesereglettek ; de nem,hogy önhasznukról s anyagi 
érdekeikről tanácskozzanak, hanem az egyetemes 
egyház jobbléte felől gondoskodjanak; miszerint: 
„Ellenségeink kezéből megszabadulván, félelefn nél-
kül szolgáljunk az Úrnak, szentségben és igazság-
ban."2) Ki nem fogja e czélt szentnek és világérde-
kűnek elismerni? Ki nem méltányolja ebben az 
egyház legnemesebb s legerélyesebb törekvését az 
emberiség boldogitására ? Igen, engedjünk keblünk-
ben az őszinteségnek csak kis helyet slehetlen, hogy 
az egyetemes zsinat jó szándékáról kételkedjünk; 
lehetlen, hogy az összes püspöki kart sötét tenden-
tiákról gyanúsíthassuk ! Nemde kell, hogy meghasson 
s felrázzon minden érző kebelt ama nagyszerű gon-
dolat, miszerint az egyetemes zsinat nem kevesebb 
mint kétszáz millió katholikus lelkiismerete s üdve 
felett határoz ? Mennyivel inkább kell, hogy isteni 

O Ján. 20, 21. 
') Reform, der röm. Kirche, Loipzig bei Dunker, 1869. 78. 1. 
2) Luk. 1, 74. 
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félelemben tartsa magukat az egyház atyáit azon 
lélekrázó öntudat, miszerint ők kétszáz millió hivőnek 
léleküdvéről s nyugalmáról Isten és világ előtt fele-
lősek?! Váljon feledhetnék ők az apostolok fejedel-
mének azon intelmét : „Legeltessétek az Istennek 
rátok bizott nyáját, gondot viselvén nem kényszerű-
ségből, hanem szabad akaratból Isten szerint, sem a 
rút nyereség kedveért, hanem jó szándékból ; sem 
úgy, mint uralkodók az Ur örökségén, hanem pél-
dája lévén a nyájnak szívből. És mikor megjelenend 
a pásztorok fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervad-
hatlan koszorúját !"') I ly körülmények között csak 
gyanakodni is arról, hogy az apostoli kar nem leg-
jobb meggyőződése szerint határozna, a legalaptala-
nabb vád s a legigazságtalanabb tett ! Mert való-
ban képzelhető legnagyobb lelkiismeretlenség vagy 
legvétkesebb roszakarat kellene ahhoz, hogy valaki 
egy világegyház üdvével s nyugalmával játszék és 
azt koczkára tegye. Ilyenről vádolná pedig az összes 
tanitó egyházat, mely Krisztus igéretét s a Szent-
lélek tagadhatlan vezérletét birja, az, ki annak 
üdvtelen, hit- és szeretetellenes törekvést tulajdoní-
taná. Azért, amily szépen, oly igazán írja Dupanloup: 
„Legyen bár valaki oly szerencsétlen, hogy sem 
keresztény nem volna, sem aa-cg-jkáz.ban Isten sza-
v á t ó l nem ismerné: váljon mi lehet, pusztán emberi 
szempontból tekintve is, teljes bizalomra s tiszteletre 
méltóbb, mint a kath. egyháznak e nagyszerű tö-
rekvése, melylyel minden rendelkezésére álló eszközt 
felhasznál, hogy a világot felvilágosítsa és magbé -
kítse ? És mi lehet magasztosabb s tiszteletre méltóbb, 
mint ebét- vagy nyolczszáz püspök gyülekezete, kik 
Európa, Ázsia, Afrika, mindkét Amerika s Óceánia 
távoli szigeteiről jönnek; kik kor, tudomány és eré-
nyüknél fogva legtekintélyesebb képviselői mindazon 
országoknak, melyekben laknak s a föld minden 
emberének, kikkel ők naponkint érintkeznek? Ez 
valódi tanácsgytilése az összes emberiségnek! Ilyes-
mit sehol sem láthatni, ez csak Rómában lesz látható. 

r 

Es ugyan, hacsak valakinek elméje a legalaptalanabb 
előitéletek által megzavarva nincs, mely rágalmak-
tól, mely túlzástól, mely akaratos heveskedéstől, le-
hetne tartani oly aggastyánok gyülekezetében, kik 
a föld minden részéből jöttek, egymásközt majd 
mindannyian ismeretlenek, minden egyéb előbbi 
összeköttetés nélkül, mint a hit és erény közössége 
által? Váljon hol lesz széles e világon a bölcseségnek 
tökéletesebb kifejezése s nagyobb biztosítéka lel-

0 I. Petr. 5, 2. 

hető, hacsak oly bölcseséget veszünk is, milyent az 
emberek értenek?"1) 

Mindezen é3zokok bizonyára nem kevéssé képe-
sek a netalán aggódó jóakaratuakat megnyugtatni, 

/ 

az ellenfél rágalomnyilait pedig visszatorolni. Ámde 
mégis, midőn az egész egyház s minden egyes hívé-
nek életkérdései és legszentebb érdekei forognak 
fen, ki érezné magát mindemellett teljesen biztosítva 
arról, hogy a habár egyetemes zsinat határozataiba 
semmi téves nézet avagy vészthozó elem nem jöhet? 
kinek szivét nem bántaná még a kétely és aggodalom 
tövise azon gondolatra, miszerint az összes püspöki 
kar szinte csak emberekből áll, kik pedig magukban 
véve hozzánk hasonlóan ezer csalódásnak vannak 
alávetve? Kivált ha az európai államok parlament-
jeire gondolunk, melyeket naponkint ingadozni, 
botlani és rontani tapasztalunk! Igen, hasonló esettől 
tán az egyházban is tarthatnánk, ha a püspöki kar-
ban pusztán emberi tekintélyen kivül egyebet nem 
ismernénk. De amily igaz, hogy Jézus és benne Isten 
szólott: oly tagadhatatlan, hogy az apostoli kar való 
ban isteni tekintélylyel van felruházva, mely őt ha-
tározataiban csalhatatlanná teszi. Hisz azon Üdvözítő, 
ki magáról igy szólt : „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet:"") rnondá apostolainak ezeket is: 
„Minden hatalom nekem adatott mennyben és a föl-
dön. Elmenvén tehát tanítsatok minden nemzeteket; 
- é s ime én veletek vagyok mindennapa világ vége-
zetéig!"3) és tovább: „Amiket megkötöztök a földön, 
meg lesznek kötve mennyben is ; és amiket megol-
doztok a földön, meg lesznek oldva mennyben is;"4) 
és ismét : „Kérni fogom az Atyát és más vigasztalót 
ad nektek, hogy veletek maradjon örökké, az igaz-
ságnak lelkét."5) Ime, ez a mi kath. meggyőződésünk 
alapja, melyet semmiféle okoskodás avagy rágalom 
fel nem forgathat ; sőt nem is tagadhat, hacsak ma-
gát Jézus Krisztust s vele az egész történelmet ta-
gadni nem akar ja! Mi tehát az apostoli karban isteni 
tekintélyt hiszünk és vallunk, azon isteni tekintélyt, 
malyet maguk az apostolok oly határozottan hirdet-
tek, midőn jeruzsálemi gy ülésük bői a hivekhez igy 
ir tak: „Tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy 
rátok semmi több terhet ne rakjunk, hanem csak a 
szükségeseket."6) Isteni tekintélylyel, Jézus együtt-
működése s az igazság lelkének vezérlete alatt ha-

Übor das nächste alig. Concil. 6. §. 
2) Ján. 14, 6. 
3) Máté 28 ,18 . 
4) U. o. 18, 18. 
5) Ján. 14,16. 
«) Ap. cse). 15,28. 
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tároznak ó'k az egyháznak vallási elveit illetőleg azaz 
hibázhatlanul. Midőn rni ezt valljuk, nem embernek 
hiszünk, hanem Isten szavainak; hisz az apostolok s 
utódaik soha sem is mondták, hogy mi nekik saját 
tekintélyüknél s tudományuknál fogva higyünk és 
hódoljunk, hanem csakis Jézus nevében s az ő isteni 
hatalmánál fogva. Mert ők az egyházat nem mint 
emberek, hanem mint Jézus követjei s a Szentlélek 
közegei kormányozzák ugy a zsinatban, mint azon 
kivül. Azért jól mondja Bellarmin: „Isten vezérli a 
zsinatot, nem annyira magáért a zsinat kedveért, ha-
nem az egész anyaszentegyház miatt, mely Isteni 
parancsnál fogva köteleztetik a püspökök határoza-
tát nem vizsgálni, hanem tisztelni."1) U g y a n mi is 
volna a zsinat és az egyház Jézusnak isteni tekinté-
lye s a Szentlélek vezérlete nélkül? váljon e nélkül 
nem kellene-e azon logikai képtelenséget hinnünk, 
hogy egy jól rendezett világegyházat, milyen a ka-
tholika egyház, tizennyolcz század óta csupán a 
vaksors vagy önkény tart fen és kormányoz ? nem 
kellene e hinnünk, hogy a kath. hivek milliói majd 
két ezredéven át oly esztelenek voltak, miszerint a 
zsinatok hit-és erkölcsbeli határozatait mint pusztán 
emberieket csalhatatlanok- és változhatlanoknak 
tartot ták? Mert hogy ők a zsinati bat 4vázatokat, 
ilyenekül tisztelték és vallották, arról napnál vilá-
gosabb bizonyságot tesznek a történelem tényei. 
Azért, vagy határozottan el kell fogadnunk is-
teni mesterünknek fentebbi szavait, melyekkel 
apostolainak saját isteni tekintélyét s a Szentlelket 
mint az igazságnak lelkét örökre megigéri : vagy 
külömben szükségkép a legnagyobb logikátlanságba 
és vallási zavarba keveredünk. Mert, hogy Melchior 
Canus szavaival é l jünk: „Ha az egyetemes zsinat az 
egyetemes egyház tekintélyével bir, aki azt tagadja, 
ugyút ta l az egész anyaszentegyház tekintélyét is 
felforgatja."2) Mi legalább úgy érezzük, hogy amely 
perezben feladnók kath. meggyőződésünket, melylyel 
a püspöki mint apostoli kart Jézus képviselőjének s 
a Szentlélek organumának tar t juk, azon perezben 
elvetnők az egész kath. egyházat minden intézmé-
nyével együtt ! Mert mi oly egyházat és vallást, mely 
puszta emberi tekintélyen alapszik s csakis ilyennel 
kormányoztatik, mint gyarló férezmtívet elvetünk. 

Birván ekként Üdvözitőnk elmulhatlan szavait, 
mint az ő isteni Ígéretének legbiztosabb zálogát, 
nyugodtan és teljes bizalommal tekintünk az egyház 

') Do Concil. lib. II. cap. 9. 
2) Loci theol. lib. V. c. 4. 

jövője elé. Azon kath. öntudat, miszerint Jézus az 
apostoli karra l van egész a világ végéig s őket 
Isten lelke minden igazságra megtanítja, — felvértez 
bennünket bármely kétely avagy rágalom mérges 
nyilai ellen. Mi az egyetemes zsinat határozataiban 
nem embernek hiszünk és hódolunk, hanem Istennek ; 
ha mi erről kételkedni tudnánk, úgy kétségbe vonnók 
magát Jézus igéretét. Isten lelke vezérlé egyházunk 
atyáit tanácskozásra egybe, ő fogja azokat ezentúl is 
s általuk az egész egyházat igazságra és jóra vezé-
relni. Adja Isten, hogy e zsinat majd mintegy tűz-
oszlop gyanánt szolgáljon a küzdő egyháznak a ke-
reszt felmagasztalására s az igazság diadalára! Adja 
Isten, hogy majd ennek végeztével is elmondhassuk 
azon szép szavakat, melyeket Ragasono püspök a 
tridenti zsinat ünnepélyes bezárásakor mondott : 
„Dies haec quidem felicissima Christiano populo 
eluxit, in qua templum Domini disturbatum frequen-
ter ac dissipatnm reficitur et absolvitur e tnavishaec 
una bonorum omnium ex maximis ac diuturnis tur-
binibus ac fluctibus tuta in portu collocatur. — Hic 
singula omnium vulnera detecta, mores expositi fuere, 
nihil dissimulatum est. Nostrorum adversariorum 
argumenta et rationes ita tractatae, u t eorum tum 
c a u s a , non nos t r a a£P v i J ^ . f J 1 . . i" ....•••• i.lli»— 

atque etiam quar tum discussa; summa saepeconten-
tione cer tatum; eo scilicet consilio, ut, quemadmodum 
igne aurum, ita quibusdam quasi luctationibus veri-
tatis vires ac nervi probarentur. — Quid de vobis 
dicam, Patres sanetissimi, quam bene de Christiana 
republica vestris bis praestantissimis actionibus me-
ruistis? Vos vere Patres, vere Pastores et agnoscent 
omnes et praedicabunt, vobis suam unusquisque 
vitam atque salutem acceptam libentissime referet!" 

Keresztúri. 

A fin. herczegprimús bncsúlevelc papságához. 

(Folytatás.) 

Si Deus non existit, omnis religio mera dementia est; 
religio enim cultum Dei désignât. In casu hoc religio non 
modo superflua, sed et nociva est, hominibus proin in per-
fectione continuo progredientibus eo cumprimis enitendum 
foret, ut religio magis magisque evanescat et e moribus et 
conscientia populorum eradatur. Hinccst , quod materialistae 
hodio claraitent : optimam sociotatis publicae rationem, civi-
lemque progressum, omnino requirere, ut humana societas 
constituatur et gubernetur, nullo habito ad roligionem re-
spoctu, ac si ea non existeret et liinc explicandum odium 
illud implacabile, quo materialismi fautores in doctrinam 
Christi et Ecclesiam catholicam, validissimum quippe reli-
gionis praesidium, feruntur, quodve lubenti prorsus animo 



cordibua cunctorum mortalium instillare eoque omnium 
animos saturare optarent. — Quod mirum sane est ; homines 
enim omnium temporum, etsi obtutu religionis in innumeras 
pene partes abierinnt, in necessitate tarnen religionis ad-
struenda consonam tenuisse sententiam animadvert imus. 
Tam alte Veritas haec mentibus mortalium insederat, u t ne 
increduli quidem nostrorum dierum, quorum adinstar stellae 
corruscae illuminati hodie coece vestigia premunt, hanc ve-
ritatem pernegare praesumerent. Ipse etiam, qui prima con-
foederatorum Americae Sta tuum fundamina posuit, Washin-
gton a i t : „religio et mores sunt fulcra boni cummunis neces-
saria. Non diligit patriam, quisquis felicitatis humanae haec 
potentissima fulcra convellit. Omnis sapiens politicus reli-
gionem pari modo veneratur et diligit, sicut homo pius. 
Influxus ejus in felicitatem domesticam et politicam est 
immensus . . . Ratio et experientia testantur moralitatem in 
populo sine religione non posse consistere." Actum igi tur 
agunt, qui societatem civilem a religione separare adni tuntur , 
quae ejus fundamentum, lux et vita est. Quidquid a Deo 
avellitur, perit, ad interitum properat . Testem hujus veritatis 
ipsa História Orbis agit. Omnia quippe Régna ad incitas re-
dacta fuisse cónspicimus, quae jugum religionis divinum 
excussere. — Vana haec impiorum conamina ceu continuatio 
conspirationis ejus sunt tenenda, ceu rebellionis adversus 
Deum forma nova, quae per omnia currit secula ; — sunt 
ropstitio eorum verborum, quae ipse divus Magister indoci-
lis rebellis ori imposuit : nolumus hunc regnare super nos."1) 

Si verum porro est, de quo increduli sibi et aliis per-

...„.1.... - ~ r • — i - - . - . : poliere anima immortali , 
spiritu immateriali, concedendum quoque erit omnes ideas 
sublimiores, spirituales, pari ter nonnisi dementiam esse. 
Negata animae immortali tate finis vitae humanae alter plane 
esse nequit, nisi ipsa félicitas terrestris per copiosissimum 
usum rerum terrenarum acquirenda et quum usus hic j a m 
eas possessas supponat, partus et quaestus bonorum terreno-
rum. — Non adver tunt qui sic docent, quod hominem omni 
sua exuant dignitate. Homo enim, qui quoad corpus brutis 
animantibus assimilatur, nonnisi spiritu gaudons immortali, 
similitudinem Dei adipiscitur. Dignitatem certe hominis 
haud provexisse censori possunt, qui in hirsuto simio initia, 
aut sordido coeno incunabula generis humani se reperivisse 
somniant. — Plus adhuc dicam : si nihil praeter substantias 
materiales existit, si omnis vita hominis legibus nonnisi 
physicis, coeca cum necessitate operantibus, accomodetur, — 
nullus amplius libertati voluntatis, nullus imputationi mo-
rali, nullus essentiali inter bonum et malum morale discri-
mini superest locus. Ad pestiferorum suorum principiorum 
necessaria haud advertentes consectaria, de libertate con-
scientiae et cultuum fabulantur , hanc a junt esse proprium 
cujuscunque hominis jus, quod lege proclamari et asseri 
debeat in omni recte constituta societate ; et jus civibus 
inesse ad omnimodam libertatem, nulla sive eeclesiastica 
sive civili auctoritate coarctandam, quo suos conceptus 
quoscunque sive voce, sive typis, publice manifestare et de-
clarare valeant. Delirantes utique haud cogitant et considé-
rant , quod libertatem perditionis praedicent. 

Negata libertate et lege morali nullum quoque da tur 
») Luc. 19. 14. 

jus, — voce hac in nativo suo sensu intellecta, — nulla quo-
que sive a potestate sive a meris factis independens immuta-
bilis justitia. Locum juris facta consummata, locum justi t iae 
potestas occupât. Sic ergo materialismus non modo omnis 
religionis est lethalis hostis, sed doctrina ejus morum et ju-
ris, quae potius omnis jur is et moralitatis negatio est, ini-
mica quoque est ordini sociali, quum societas penes similes 
doctrinas a cunctis adoptatas ne uno quidem momento con-
sistere posset. 

Negata libertate et lege morali non solum in ordine 
civili, sed in relationibus quoque hominum ad invicem part i-
cularibus jus necessario regnat fortioris ; Charitas proximi 
omni desti tuitur sensu, misericordia egeno exhibita ratione 
et fundamento caret. Pars mortalium cogente na tura ad 
diram destinatur egestatem, pars altera vero ad f ruendum 
bonis et cursui na turae conformiter accidit, quod pars una 
oaque minor hominum altera ceu medio uta tur , eo fine, u t 
bonis terrenis f rui turae sibi inserviat, quam subin, postquam 
gaudia ad extremam usque guttam exhaurienti operam mi-
nistravisset, sine miseratione ad incitas redigi patitur. 

E x his porspicuum est Ecclesiam nostris diebu3 non, 
quemadmodum lapsu praeteritorum saeculorum, doctnnas 
solum revelationis adversus impias haereses vindicandas 
habere, sed sublimis ea quoque ip3Í obtigit provincia : u t 
rationem ipsam ac cardinales rationis voritates, moralitatem 
ac jus naturale, ceu prima omnis societatis humanae funda-
menta, contra spirit.um nequitiae, qui a Deo descivit, tueatur . 
Ecclesiae Dei nunquam major ac magis conspicua obtigit 
provincia* quam recte nostris diebus! Ecclesia hodie non 
solum ea est petra, cui Christ i diva insistit religio, sed petra 
est quoque universi ordinis natural is , quem contra easdem 
adversarias potestates propugnat , quae ipsam Christ i Reli-
gionem evertere adni tuntur . Sicque complementum sortitur 
quod j am ante duo abhinc saecula magnus Grermanorum 
philosophus — Leibnitz — praemonuerat dicens : Ventura 
esse tempóra, quibus Ecclesia non tam fidem, quam rationem 
contra incredulorum assultus vindicandam habebit ; postre-
mumque in mundo errorem fore atheismum. Haec proh dolor 
tompora vi vi mus ! 

(Vége köv.) 

A győri pastoral is conferentia határozatai. 

(Vége.) 

13. D e d i m i s s i o a n e p r o m u l g a t o r u m . 
Dimissionem sponsis non licet dare, nisi aut dispensa-

tione jam obtenta, aut omnibus tribus promulgationibu3 effe-
ctive j am psractis. Dimissio itaque, in qua indigitatur duas 
promulgationes jam peractas esse, tertiam autem sequenti 
primum Dominica vel Festo fore peragendam, acceptari 
nequit. 

14. D e t e m p o r e c o p u l a t i o n i s s p o n s o r u m . 
Copulatio matrimonialis sponsorum ante meridiem pora-

gatur. Si quando ab hac regula propter specialia adjuncta rece-
dendum esset, Curator animarum ad partes officii sui pertine-
re sciât, refiectere sponsos et testes, quanta sobrietate et reve-
rentia oporteat. accedere ad Sacramenti susceptionem, nun-
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cupandumque juramentum. Patres Concilii Strigoniensis 
anno 1858. de hoc tempore habent : „Declaratio consensus 
et benedictio sponsorum matutinis — quantum fieri poterit 
— horis, non vero a meridie, aut plane sub vespertinum 
crepusculum peragatur. Porro, propter infringendae legis 
ecclesiasticae periculum nuptiales solennitates diebus absti-
nentiae non celebrentur." (Tit . 3. §. 8. n. 3.) 

15. D e d i s p e n s a t i o n e i n B a n n i s . 
Dispensationem in Bannis e motivis sufficientibus pe-

titam pauperes, qui nec exiguam taxant Cancellariae de-
pendi solitam persolvendo sunt, sicut hactenus factum est, 
etiam deinceps gratis accipient, ita tamen, ut Parochus te-
stetur illos révéra pauperes esse, nec consuetum copulationis 
tempus adexspectare posse. 
16. D e E c c l e s i i s j u x t a p r i n c i p i a a r t i s a r c h i -

t e c t o n i c a e a e d i f i c a n d i s e t o r n a n d i s . 
Quo aedificiis sacris amp'ior externus decor concilie-

tur , optima benefactorum intentio consiliis et inviatione 
artisperitorum succoletur, est necesse. Hune in finem tum 
Jaurini sub praesidio Reverendissimi Archi- Diaconi Ca-
thedralis, tum Sopronii sub praesidio Reverendissimi Parochi 
S. Michaelis, coadunabitur artisperitorum consessus, cujus 
consilio uti poterunt, qui Ecclesias, Capellas, Calvarias etc. 
aedificare, instaurare vel imaginibus, statuis, lampadibus 
ornare, paramentis denique sacris eas ditare in animum in-
duxerunt. 

17. D e E c c l e s i a r u m m u n d i t i a . 
Compiuribus in Parochiis existit consociatio puellarum 

nubilium, quae munditiae Ecclesiae en ram habent, qiialibet 
hebdomade earn binis vicibus purgant, floribus jam vivis 
jam fictitiis ornant, sicque se Deo amabiles reddere satagunt. 

Optandum est, ut similis consociatio sub patrocinio 
S. Margaritae Virginis in Dioecesi ampliorem usque capiat 
extensionem et propagationem. Ad acuendam virginum ha-
rum solertiam, exoitandamque pietatem, non parum conferet, 
si societas ejusque commembra externa aliqua distinctione 
honorata fuerint, e. g. proprio in Processionibus publicis 
vexillo ; comitiva sociarum ardentes cereos portantium, dum 
quaedam eorum matrimonialiter copulatur et quae sunt 
similia. 

18. De e l o c a t i o n e a g r o r u m E c c l e s i a e . 
Saepius injunctum fuerat Curatoribus animarum, ut 

ubi agri Ecclesiarum in censum elocandi sunt, licitatio pub-
lice instituatur et agr i plurimum promittentibus t radantur . 
Haec norma iterum in memóriám revocanda est, ne Parochi 
üli suspicioni exponantur, quod pro exigua aliqua summa 
agro3 sibi retinuerint vel pro simili censu eos clientibus 
suis tradiderint, sicque Ecclesiae fisco inobversum juramenti 
sui investituralis damnum intulerint, quod utique poenam et 
ignominiam post se traheret. 

19. D e s c h o l i s e l e m e n t a r i b u s . 
Vice-Archi-Diaconi, tanquam scholarum elementariurn 

Catholicarum Inspectores, de statu et charactere scholarum 
sui Districtus interrogati, retulerunt, id agere fideles, ut 
catholico charactere suarum scholarum inviolate servato 
postulatis legis novellaris (1868 : XXXVII I . cap. 3.) satis-
faciant . E x hac relatione adparuit, intra ambitum D.oecesis 
istius quatuor scholas (Sopronii, Magyar-Ovárini, Mosonii 

et in Neufeld) ab Ecclesiae directione avulsas et Communi-
tati subordinatas esse; caeteras autem omnes Confessionalem 
characterem Catholicum fideliter custodire. Faxi t Deus, ut 
vigilantia pastoralis et zelus Curatorum has quidem in sancto 
cum Ecclesia foedere roboret, avulsas autem eidem, ad quam 
nativa-sua indole pertinent, quantocyus reddat. 

Libelli novi, quales Exc. Ministerium, dein Societas 
S. Stephani, neenon consociatio Docentium Quinque-Eccle-
siis hoc scopo coalescens, edere parat, nec hactenus lueem 
conspexerunt. Quinque-Ecclesienses tamen promittunt se 
libellos de objectis hactenus in scholis elementaribus rura-
libus needum propositis tractaturos proximis jam mensibus 
venui exponere potse. Si libelli isti exspectationi responde-
rint, etiam apud nos adhiberi poterunt, quod suo tempore 
publicabitur. 

Grlobi terraquei variae magnitudinis pretio 3—25 flo-
renorum Jaurini apud bibliopolam Kammerlohr haberi 
possunt. 

Conscriptio prolium, sicut in Circularibus XII I . a. 
curr. Nr. 1951. exposita et ordinata est, caeteraque ibi de-
signata agenda, sicubi needum eff. ctui mancipata essent, 
indilate praesuscipiantur et perficiantur. 

In adornanda distributione materiarum secundum ho-
ras, seu conficienda tabella praelectionum, recte adhibebitur 
libellus per Exc. Ministerium nuperrime editus, cujus duo 
exemplaria singulus Districtus accepit. 

20. D e C o n s e s s i b u s P a r o c h i a l i b u s . 
Plus una vice erat jam demandatum, ut Consessus 

Parochialis, ad cujus 1 — 1 1 o— 
ex parte pertinet, in singula Communitate coadunetur. Ubi 
huic dispositioni nec adusque esset delatum, Vice-Archi-Dia-
conus Districtualis suppléât defectum et de causa morosita-
tis horsum confestim relationem praestet. Legi novae scho-
lasticae, in specie dispositioni §. 11., satisfacere non possu-
mus, nisi Repraesentationem coetus Catholici coadunetnus. 

2 1 . D e m u n e r e O r g a n i s t a e e t C a n t o r i s . 
Lex novellaris scholastica §. 141. directe edicit, ma-

gistris scholarum, nullicoetui religioso propriarum, sedeom-
munium, nullum praeter ludimagistri munus gerere licitum 
esse, adeoque nec tale Cantoris et Organaedi. Plurimae ad-
sunt rationes, ut muneris hujus stricte ad Ecclesiam Catho-
licam pertinentis separation em omni meliori modo urgea-
mus, nec patiamur, ut, qui communibus scholis serviunt, 
iidem in Catholica Ecclesia officiis potiantur. 
22. D e P r o f e s s i o n e f i d e i C a t h o l i c a e p e r L u -

d i m a g i s t r o s n u n c u p a n d a . 
Difficilia, quae vivimus, tempóra monent, ut educati-

onem prolium Catholicarum nonnisi iis concredamus, de quo-
rum fide humanitus certitudinem habemus. Hinc jura exige-
re possumus, ut Ludirectores in scholis nostris munere func-
turi Professionem fidei Tridentinae in aditu officii sui co-
ram Vice-Archi-Diacono publice deponant, sicut hoc in Pa-
storalibus meis Litteris ddto 2. Februarii a. c. editis jam in-
nui et jam Synodus Prov.nc. Strigoniensis 1858. Tit . I. p. 
28. disposuerat. In futurum itaqae nonnisi taies introducen-
tur in officium Ludimagistri Catholici, qui Professionem 
fidei, ut expositum, el.cuerunt. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , december 10. E g y e t e m e s z s i n a t . Kilen-

czedik Pius római pápának diadala teljes, az egyetemes 
zsinat decz. 8-án ünnepélyesen megnyittatott. 

Doczember 2-án a szentatya az összegyűlt püspökök-
höz allocutiót tartott , melyben a zsinati a tyákat megnyug-
tat ja , inti s figyelmezteti Jézus imájára, ut sint unum s 
figyelmezteti egyszersmind arra is, hogy az inimicus homo 
mindig kész a konkolyt elvetni. Közlendjiik ez allocutiót. 

Deczember 7-én este a szentatya az apostolok templo-
mába ment ; a nép mindenütt nagy tömegben, nagy ová-
tiókkal fogadta, az angyalvár ormáról pedig 30 ágyúlövés 
hirdette a holnapi nagy napot. 

Deczember 8-án, ámbár az idő esős volt, mégis egész 
Róma a roppant sok idegennel együtt hullámzott a vatikán 
felé. A megnyitási szertartás a legnagyobb ünnepélylyel s 
rendben történt. Az angyalvár ormairól 101 lövés jelezte az 
ünnepély kezdetét ; részt vett benne körülbelül 600 zsinati 
atya ; Róma kapui mind nyitva voltak, de a rend sehol sem 
zavartatott meg egy perezre sem. 

Az ünnepélyes isteni tisztelet után kezdődött az első 
ülés, melyet a szentatya egy allocutioval nyitott meg. Köz-
lendjük. A zsinat megnyitása után a terem ismét megnyit-
tatott s a szentatya intonálta a Te Deumot. 

Az egész ünnepély reggeli 9 órától délutáni 3-ig tartott ; 
a vendégek közt volt hazánk anyja, Erzsébet s a würtem-
bergi királyné, több herczeg, az egész diplomatiai testület 
és megmérhetlensokaságu nép. 

Szentatyánk minden erőtető fáradozás daczára kitűnő 
egészségnek örvend. Az ünnep tiszteletére a téreken katonai 
zene játszott. Este a város kivilágíttatott, ámbár a folytonos 
eső a kivilágitást nagyon gátolta. 

Valóban önvendünk, hogy az idegenek közt Rómában 
van ez alkalommal királynénk. Az Unitá Cattolica erre azt 
a megjegyzést teszi, hogy mikor Krisztust mindnyájan el-
hagyták, az ajtatos asszonyok csatlakoztak hozzá. 

Ugyanaz nap tartatott Nápolyban az annyiszor emle-
getett anticoncilium s nem volt egyéb, mint egy hatalmas 
fiasco. Néhány jelentéktelen szabadkőműves ment Nápolyba, 
ott összejöttek és káromkodtak. Hiszszük, hogy a Hon, pesti 
polgári kör s egyéb uszályhordozói, jobban mondva majmai 
a szabadkőműveseknek nem nagyon fognak dicsekedni, hogy 
aláírásaik Nápolyban diszelegtek. 

Külömben Olaszország több helyein, névszerint Flo-
renezben is, készültek a szerencsétlen szabadgondolkodók, 
helyesebben, nemgondolkodók, az egyetemes zsinat ellen de-
monstrálni ; de a jó Isten a folytonos eső által tervüket füstbe, 
illetőlag vizbe menni engedte. 

Voltak ismét más városok, például, Köln, hol a zsinat 
megnyitása alkalmából a templomokban különös isteni 
tiszteletek rendeztettek, harangzúgás figyelmeztette a lakos-
ságot a nagy napra. Másutt ismét semmi jel által sem tudat-
tatott a hivekkel, hogy e nap több más napnál. Ez utóbbiak 
közt volt Buda-Pest is. 

P E S T . decz. 10. Nam quaedatn ingénia, — mond sz. 

Ágoston, — tanto in majores errores ierunt, quanto praefi-
dentius tanquam suis viribus cucurrerunt, nec suppliciter 
ac veraciter Deum, ut sibi viam ostenderet, petiverunt. E p . 
ad Macedonium. cap IL §. 5. 

Ezen idézet jutot t eszünkbe, midőn a Bodnár Zsig-
mond által szerkesztett „Havi Szemle" ez idei X füzetét 
vettük kezünkbe. Lássunk belőle valamit mutatványul. 

„Okét, — Frank i és Zádori tanárokat, — esztergomi 
helyzetük megfosztja a függetlenségtől és azon szerencsét-
len ultramontán táborba tereli, mely minden reformnak el-
lensége", — mond B. Zs. — A szerencsétlen ultramontán 
tábor feje tudtunkkal jelenleg Pius pápa. Tehát B. Zs. e 
szerencsétlen táboron kivül áll ? Az esztergomi tábor ve-
zére tudtunkkal az esztergomi érsek és B. Zs. e táboron 
kivül van ? — Ugy látszik, B. Zs.-nak az egyház szerveze-
téről nincs helyes fogalma. 

„Szegény hazánkban, — mond B., — egy sereg ultra-
montán közlöny szerepel ; ott a „Magyar Állam", ott a 
kissé liberálisan szerkesztetni kezdett, de most már a leg-
vadabbul összeállított „Religio", ott a károlyfehérvári stb. 
föbbé-kevésbbé ultramontán közlönyök ; ezek számát akar-
játok-e növelni, ezek uszályhordozói akar tok-e lepni? Fá j -
dalom ! sem Zádori, sem Franki , eddigi irodalmi működése 
nem jogosít fel az ellenkezőt reméleni." Mit felel Z. és Fr . , 
nem tudjuk ; de mi részünkről kijelentjük, hogy ultramon-
tánok akarunk maradni ; mert azt hiszszük, hogy hol Péter, 
ott az egyház, hol Péter, ott az igazság. Ugye ez vad állí-
tás? Es ha B. Zs. előtt még egyszer oly vadnak tűnik isjfel, 
mi mégis Péter utódához tar tunk inkább mint B. Zs. úrhoz. 

„A papság tudományos műveltségének mindig jeles 
hévméröje volt az ultramontanismuí ; minél inkább terje-
dett ez, annál nagyobb volt a tudatlanság s minél nagyobb 
lett a tudományos és theologicus műveltség, annál inkább 
fogyott és aszott az ultramontán egyliáznézlet." Mi követ-
kezik ebből ? Az, hogy, ki a római egyháztól elszakad, az 
a legtudósabb, mert legkevésbbé ultramontán. — Risum 
teneatis. Magyarországon a legtudósabb pap B. Zs. tanár 
úr, mert legkevésbbé ultramontán. 0 , ó ! És hogy B. Zs. úr 
magát ta r t ja egész Magyarországon, sőt az egész világon, 
talán Döllinger után, a legtudósabb papnak,' azt k imuta t ja 
borzasztó páthossal, borzasztó tudományosszinü apparátus-
sal s ego autem dico vobisféle modorral szerkesztett Szem-
léje, melyben a római pápától kezdve az utolsó káplánig 
mindenkit letudaílanoz, ki elég szerencsétlen nem az ő 
táborához tartozni. 

Legközelebb Magyarország ligprimását fogja megta-
nítani, hogy merte papságához bocsátott encyclikájában 
ezt írni : „A Successore denique illius Apostoli, qui ex Col-
legio Apostolorum unice electus est, ut sedis suae singulari 
privilegio per continuam successionis seriem, ad finem usque 
mundi propagatam, in Ecclesia suis in successoribus semper 
vivat, semper regnet et i n d e f e c t i b i l i t a t i s g r a t i a 
d i v i n i t u s o b t e n t a u n i v e r s o s f r a t r è s i n f i d e 
s e m p e r c o n f i r m e t . " Valóban kiváncsiak vagyunk e 
leczkére és hiszszük is, hogy ő herczegsége valahára már 
meg fogja szívlelni B. Zs. úr leczkézéseit ! 

Savonarolára tetszett hivatkozni? Jellemző hivatkozás 
egy kath. paptól ! 
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Külömlien van a bátorságnak egy neme, melyet most 
meg nem nevezünk ! ! 

Hogy az ultramontanismus czége alatt egy még csak 
megindulandó folyóiratot gyanúsítani jónak látta a tudós 
tanár úr, ennek nagyon liberális kenyéririgység szaga van. 
Fog-e ezen levele Franki és Zádori urakon fogni, nem tud-
juk ; de reményeljtik, hogy lelkiismeretüket nem fogják el-
árusítani. 

Egyébiránt nem fog ártani, ha a t. tanár úr tanítvá-
nyainak a rana et bos-féle mesét fogja értelmezni ; a tanú-
ság belőle igen üdvös. 

Avispa.*) 

VEGYESEK. 
— Megjelent és beküldetett : Katholikus lelkipásztor, 

szerkeszti s kiadja Füssy Tamás 1870-iki évfolyam 1 füzet. 
Tartalom: Tarlózatok a lelkipásztorság mezején.Prédikációk: 
újév napjára, vízkereszt előtti vasárnapra; vízkereszt uapjá-
ra s utáni I. vasárnapra ; Jézus nevenapjára ; vízkereszt utáni 

*) A nagyszombati Szemlével nem szívesen polemi-
zálunk, inert mi egymást soha megérteni nem fogjuk. 
A Szemle az egyházban tanítói szerepet arrogál magának 
még a zsinattal szemben is ; mi szerény tanítványai va-
gyunk az egyháznak, de soha a Szemlének; ő Rómának 
ellensége s tanítója ; mi engedelmes fiai vagyunk ; ő szent 
Péter cathedráját egy cseppel sem becsüli többre, mint saját 
nagyszombati cathedráját ; mi szent Péter cathedráját a 
hit s erkölcs dolgaiban csalhatlannak ; a nagyszombati ca-
thedrát nagyon gyarlónak tar t juk ; ő az ultrainontánokat 
mind ostoba, roszakaratu, rövidlátásu embereknek tartja, 
kiknek müvei neki imelygést okoznak ; mi tiszteletben tart-
juk őket, meghallgatjuk, nemes buzgalmukat méltányoljuk 
s í ra j ta épülünk, műveiket élvezettel olvassuk, tőlük ta-
nulunk. — Nekünk egy nagy vétkünk van, melyet a 
nagyszombati szemlész soha sem fog megbocsátani és ez az : 
hogy az egyházat jobban szeretjük, mint annak ellenségei; 
hogy a római pápát jobban becsüljük és reá jobban hall-
gatunk, mint B. Zs.-ra ; hogy a Civiltà Cattolicával szem-
ben a nagyszombati Havi Szemlét férczmünek tartjuk ; hogy 
a Civiltà Cattolica, Monde, L'unità Cattolica stb. tudós, min-
den tekintetben kitűnő elsőrendű íróival szemben a Szemle 
szerkesztőjét szegény kontárnak tudjuk; hogy mi lapunk 
szerkesztésénél szentatyánknak, a római pápának és saját 
főpásztorunknak helybenhagyását és tetszését iparkodunk 
kiérdemelni, a szemlész tetszésével vagy nemtetszésével 
mitsem törődve ; hogy a szemlész saját Havi Szemléjét a 
zsinati pulpituson a szent irás mellett képzeli, melyre a 
zsinati atyák mint orákulumra hallgatnak; mi pedig szá-
nalogva mosolygunk ez önhittség felett. Nemde vad dolgok 
ezek? Egyébiránt megtiszteltetve érezzük magunkat, hogy 
a nagyszombati pápa ugyanazon számban leczkézteti meg 
Magyarország herczegprimását, melyben a Religio szerény 
szerkesztőjét. Külömben mi szívesen hnjtunk fejet a csalha-
tatlan egyház és csalhatatlan pápa előtt, ha ex cathedra 
beszél ; de ha a nagyszombati pápa cathedrájából szórja 
szegény ultramontánok fejére az átkokat és csaíhatatiansá-
gának büszke érzetében hánykolódik s megleczkézteti az 
egész világot, akkor nálunk szánalgó mosolyon kivül csak 
imára fog találni. Szerk. 

II , III, IV és V vasárnapra ; gyertyaszentelőre ; hetvened-
vasárnapra; hatvanad- és ötvenedvasárnapra; szent miseál-
dozat hat nagyböjti beszédben. Ára az egész évi folyamnak 
3 ft. E folyó.rat maga magát ajánlja. 

— Megjelent s beküldetett : Az uzsora és kamatkérdés, 
irta Shell Antal pécsmegyei áldozár. Tartalom : I a mutuum ; 
I I az uzsora phasieai ; I II a régi álláspont ma már fen nem 
tar tható; IV az öt jogczim ; V mi teendője a kath. papnak 
és hivőnek oly államban, hol az uzsoratörvények és kamat-
szabványok érvényen kivül helyeztettek ; VI uzsoratörvé-
nyek hiányában hogyan akadályozhatjuk meg az uzsorásko-
dást ; VII nemzetgazdasági eszmék; VIII a kamat fogalma 
és jogszerűsége ; Î X az uzsora lényege, fogalomhatározata 
és utálatossága ; X az uzsorakérdés és a magyar tövényho-
zás. Pécs. Ara 60 kr. 

— Megjelent: Magyar Sion XI füzete. Tartalom: a 
magyar egyház régi szokásai, Knauz ; régi könyvek, Tel-
gárti Lipót ; pozsonyi káptalan kéziratai, Knauz. Tárcza : 
Szet-István-dicsbeszédek könyvészete és tartalmi kivonata ; 
könyvszemle ; személyzetiek ; halálozá sok. 

— Beküldetett: Aláirási felhivás Csajághy Sándor 
néhai Csanádi püspök vegyes műveire. A gyűjtemény mint-
egy 40 nagy nyolczadrétü ivre fog terjedni s jövő april vagy 
május havában megjelenni. Alá.rási ára 3 forint 50 kr., 
velinpapiron 4 f t ; bolti ára 4 ft, velinpapiron 4 ft 50 kr. A z 

aláirá-i ivek beküldendők dr. Csiky Gergely csanádmegyei 
áldozárhoz Temesvárra a papnöveldébe január hó végéig ; az 
ár póstautánvét mellett fizetendő. 

— A Sacra Congregatio Indicis nov. 26. a következő 
könyveket igtatta az Indexbe: Storia critica della superstizio-
ne per Luigi Stefanoni, M lano 1869; D r Papst und das 
Concil von Janus, Lipcse 1869; Quocumque id omate; Das 
Recht der eigenen Ueberzeugung von Froschammer, Lipcse 
1869 ; La pieté et la vie Interieure : Jesus vivant en nous. 
Auetor (Segur) laudabiliter se subjecit et opus reprobavit. 

— Dechamps Victor mechlini érsek Dupanlouphoz 
intézett egy levelet, melyben a híres inopportunitási körle-
vélre felel. 

— Menabrea olasz miniszter az infallibilitás idősze-
rütlensége ellen megjelent német munkát olaszra fordítva, " 
a királyi nyomdában kinyomatta s minden olasz püspöknek 
Rómába megküldötte. — Menabrea kétségkívül pusztán az 
egyház javát hordja szivén ? ! 

— A Rómába egybegyűlt püspökök közt egy apostoli 
irat osztato tt szét, mely a zsinati ülések formáját és a tár-
gyalások módozatát határozza meg. Mindenben a tridenti 
zsinat vétetett irányadóul. Az egyetértés a püspökök közt 
bámulatos. % 

— Wenn wir nicht mehr den Glauben haben an den 
Heiland, dass er ist der Sohn Gottes, was soll dann werden ? 
E szavakat intézte a porosz király deczember 2-án a bran-
denburgi protestáns synodus elnökségéhez. — B zony sok 
protestánshoz kellene e szavakat intézni ! A pfalzi protestáns 
synodus, péld ,ul, 17 szavazat ellonében az evangelikus ká-
téból e kérdést: Was glaubst du von Christo? Felelet: Ich 
glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott und wahr-
haftiger Mensch, mein Erlöser und Herr ist, kitörülte. Hol 
marad már ez után a kereszténység ? 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Ualpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

kftldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, deczember 18-án. 49. II. Félév. 1869. 

Nagyméltóságú s főtisztelendő' 

S Z A N I S Z L Ô F E K E I C Z 
volt nagyváradi latinszertartásu püspök, valóságos belső titkos tanácsos stb. stb. folyó deczember 
hó 13-án bécsi kapuczinuszárdai magányában csendesen, amint élt, elszunyadt az Úrban. Halála 
mint élete, szent volt. 

Méltán gyászolja e nagy főpapot nemcsak volt püspöki megyéje, hanem egész Magyar-
ország ; mert ő nemcsak egyházhű főpap, hanem lelkes hazafi, nemcsak egyházfejedelem, hanem 
kegyes atya, nemcsak gyámolítója az irodalomnak, hanem iró is volt. Elmondhatni, hogy az 
ország szegényei benne jó atyjukat vesztették el. Es az a sok köny, melyet ő életében felszárí-
tott, most dúsan fog folyni a nagy jótevő sírjára. 

Mi pedig a boldogultat azonfelül, hogy mint kitűnő főpapot, nemes hazafit, a szegények 
atyját és magyar irodalmárt gyászoljuk, gyászoljuk még mint ezen egyházi lapnak, a „Religio"-
nak, alapítóját és több éven át tudós, buzgó szerkesztőjét. Nekünk jutott, osztályrészül a „Religio" 
első szerkesztőjének sirjára tenni le az irodalmi babérkoszorút. És ezt teszszük ezennel. De mi-
dőn szerkesztőeldődünk szent hamvai felett megszomorodva állunk, lehetetlen fel nem tennünk 
magunkban, hogy a nagy halott gyermekét, a „Reügiót", ugyanazon szellemben, az egyház és 
a római szék iránti ugyanazon hűségben akarjuk s fogjuk vezetni, melyben ő vezette; emlé-
künkben marad, mit lapja 1841. I. félév 23-ik szám 365 ik lapján a római egyházról olvasunk : 
„It t van középpontja minden valódi ultramontánusoknak és pedig tizennyolcz század óta; innen 
vették ők mindenkor tanításaikat és rendszabásaikat is ama nagy szövetséget illetőleg, mely 
200 millió embert zár kebelébe ; az idők minden viharai foganat nélkül törtek meg e kőszálon ; 
népek és birodalmak enyésztek el azóta, míg a katholikus milliók ma is egész bizodalommal 
teszik ama vallomást róla szent Jeromossal :" Mi a római egyháznak ezen középpontjával tar tunk; 
hiszszük ugyanis, hogy Krisztus urunk egyházát e kősziklára alapította." 

Az örök világosság fényeskedjék neki. 

T A R T A L O M : A szentatya allocutiója a Sixtina-ká-
polnában 1869. decz. 2. — Remény és félelem a zsinat alatt. 
— A fm. herczegprimás búcsúlevele papságához. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentatya allocutiója a Sixtina-
kápolnában 1869. decz. 2. 
Venerabiles Fratres ! 

Sacri oecumenici Concilii conventum post paucos 
hinc dies auspicaturi, nihil opportunius Nobisque 
jucundius existimavimus VV. FF., quam ut vos uni-

versos hodierno die juxta Nostra hic desideria con-
gregatos alloqui ac precipuam caritatem, quam in-
timo corde alimus, vobis aperire possemus. Cum 
enim de re maxima agatur, qualis est illa, in qua de 
remediis comparandis agitur tot malis, quae christia-
nam et civilem societatem hoc tempore perturbant, 
putavimus apostolica Nostra sollicitudine dignum 
esse et tantae rei magnitudini consentaneum, ut an-
tequam Conciliarium rerum actio initium habeat, in 
omnis gratiae auspicium vobis coelestis benedictionis 
opem a Deo clementissimo precaremur ; ac necessa-
rium censuimus vobis eas tradere normas Aposto-
licis Nostris litteris consignatas atque éditas, quas 
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ad omnia in Conciliaribus actionibus rite et ordine 
agenda constituendas esse judicavimus. Hoc autem 
illud est YV. FF., quod Deo et iínmaculata Deipara 
votis Nostris annuente bodierno die in amplissimo 
hoc vestro conventu peragimus ; nec satis verbis ex-
plicate possumus ingentem earn consolationem, quam 
vestra haec exoptata et débita apostolicae vocis ob-
sequio frequentia Nobis ingerit, cum vos tandem ex 
omnibus Catholici orbis partibus in hanc almam 
Urbem, indicti a Nobis Concilii causa, convenisse et 
summa animorum consensione Nobiscum conjunctos 
aspiciamus, quos eximia erga Nos et Apostolicam 
Sedem devotio, mirificus ad navandam Christi Regno 
operam ardor et in pluribus etiam tribulationum 
pro Christo perpessio jure efficit cordi Nostro caris-
simos. Haec autem, VV. FF., haec vestra Nobiscum 
conjunctio eo gratior Nobis accidit, quod in ea hae-
rentes Apostolorum vestigiis insistimus, qui suae 
unanimae et constantis cum divino Magistro con-
junct ions luculenta Nobis exempla reliquerunt. No-
stis enim ex Sacris litteris, cum Christus Dominus 
Palestinae regiones peragrans iter faceret per civi-
tates et castella, praedicans et evangelizans regnum 
Dei, ejus lateri Apostolos pari omnes studio adhae-
sisse et duodecim cum illo, uti Sanctus Lucas lo-
quitur, fideliter quacumque iter haberet, esse versa-
tos. Atque haec Apostolorum conjunctio splenclidius 
etiam enituit eo tempore, cum coelestis Magister 
docens in Capharnaum de divinae Eucharistiae my-
sterio coram Hebraeis fusiori sermone pertractavit ; 
tunc enim cum gens ilia carnalis et obtusions sensus 
sibi de tantae caritatis opere persuadere non posset, 
atque ita magistri pertaesam se ostendisset, ut multi 
discipulorum, Joanne testante, abirent retro et non 
cum illo ambularent, Apostolorum tamen amor in 
magistri veneratione et obsequio immotus perstitit 
et Jesu Apostolos percunctante, num et ipsi vellent 
abire, graviter id ferens Petrus in eas voces erupit : 
„Domine ad quem ibimus" ac rationem adjecit, quare 
Dominum constaiiti fide sequi statueret : „Verba vitae 
aeternae babes." Haec nos animo recolentes, quid 
dulcius aut jucundius ac stabilius teuere debeamus? 
Non deerunt certe nobis una licet in Christi nomine 
conjunctis, non deerunt contradictiones ac dimica-
tiones subeundae, nec inimicus homo segnis erit, nil 
magis cupiens, quam superseminare zizania; at nos 
memores Apostolicae firmitudinis et constantiae, quae 
Domiui praeconio laudari meruit,1) „Vos estis, qui 

*) Joannes 8, 17. 

permansistis mecum in tentationibus rneis", memo-
res Redemptoris Nostri diserte denunciantis : „qui 
mecum non est, contra me est", officii pariter Nostri 
memores esse debebimus omnique studio curare, ut 
inconcussa fide ac firmitate Christum sequamur, II-
l'que omni tempore concordibus animis adhaereamus. 

In ea enim VV. FF . conditione constituti su-
mus, ut inacie adversus multipiices eosdemque acer-
rimos hostes diuturna jam contentione versemur. 
Utainur oportet spiritualibus militae Nostrae armis, 
totamque certaminis vim, tum divina innixi auctori-
tate, tum caritatis, patientiae, precationis et constan-
tiae clypeo, sustineamus. Nihil autem metus est, ne 
vires nobis in hac dimicatione deficiant, si in Aucto-
rem et consummatorem Fidei nostrae oculos animos-
que conjicere voluerimus. Si enim Apostoli oculis et 
cogitatione in Christo Jesu defixi satis ex hoc animi 
viriumque sumserunt, ut adversa quaeque strenue 
perferrent, Nos pariter ipsum adspicientes in salutari 
pignore Redemptoris Nostri, ex hoc aspectu, unde 
divina manat virtus,nos earn vim roburque invenie-
mus, quo calumnias, injurias, inimicorum artes, su-
peremus ac salutem nobis, totque etiam miseris a 
via veritatis errantibus, ex Christi cruce haurire lae-
tabimur. Neque vero Redemptorem Nostrum respi-
cere contenti, earn quoque mentis docilitatem indua-
mus necesse est, ut eidem libenter toto cordis affectu 
audientes simus. Hoc enim, quod ipse Pater coelestis 
Majestatis suae auctoritate praecepit, cum revelante 
Christo domino gloriam suam in monte praecelso 
coram electis testibus „hic est, inquit, Filius meus 
dilectus, in quo mihi bene complacui ; Ipsum audite". 
Jesum igitur prono mentis obsequio audiamus utique 
in omni re, at in ea praecipue, quam Ipse ita cordi 
habuit, ut praenoscens difficultates, quibus ipsa ob-
noxia futura esset in mundo, de illa ipsa Patrem 
suum obsecrare in novissima Coena effusis iteratisque 
votis non omiserit: „Pater Sancte, serva eos in no-
mine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut et 
Nos." Una itaque anima cum uno corde in Christo 
Jesu sint cunctis. Non aliud sane Nobis majori con-
solationi futurum est, quam si obsequentem Christi 
monitis aurem cordis jugiter praebuerimus, quo 
pacto et nos esse cum Christo agnoscemus et per-
spicuum aeternae salutis pignus inesse reperiemus 
in nobis; qui enim ex Deo est, verba Dei audit. 

Has Pontificiae Nostrae cohortationis voces ex 
intimo corde depromptas omnipotens et misericors 
Deus, Deipara Immaculata deprecante, potenti sua 
ope confirmet, efficiatque propitius, ut uberibus fru-
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ctibus augeantur. Convertat deinde facicm suam ad 
vos, YV. FF . ac tum corpora, tum animos vestros 
benedictionis suae gratia prosequatur ; corpora nem-
pe, ut labores omnes, qui a vestro sacro ministerio 
abesse non possunt, strenue alacriterque ferre valea-
tis ; animos vero, ut coelestibus auxiliis abunde re-
pleti, sacerdotalis vitae exemplis et virtutum omnium 
splendore in Cbristiani Grregis salutem praeluceatis. 
Hujus autem benedictionis gratia vobis continenter 
adsit, atque omnibus vitae vestrae diebus clementer 
adspiret, ut dies plen i inveniantur in vobis, pleni 
sanctitatis et justitiae, pleni sanctorum operum fru-
ctibus, in quibus verae nobis divitiae et gloria conti-
netur. Atque ita Nobis continget feliciter, ut expleto 
mortalis peregrinationis cursu, in novissimo illo vitae 
die dicere^cum Propheta Rege non vereamur: „Lae-
tatus sum in his, quae dicta sunt mihi ; in domum 
Domini ibimus atque aditum Nobis patere plane 
confidamus in Montéin Sanctum Sion, Coelestem 
Hierusalem. 

Remény cs felelem a zsinat alatt, 
Ha van idő, melyben a hivő keresztény sürgő-

sen felhivatik, köteleztetik arra, miszerint hitét azáltal 
bizonyítsa be, hogy reményében ne ingadozzék : 
ugy ily idő bizonyára jelen korunk, melyben az, 
kit üdvözitőnk e világ fejedelmének nevez, az embe-
rek vétkei miatt odáig jutott, hogy Isten országa 
elleni küzdelmében már majd mindaz szolgálatába 
lépett, mit az emberi életben hatalom nevével illetünk, 
Nem egyesek csupán, hanem egész nemzetek képvi-
selői és kormányzói „tagadják meg az egyedül 
uralkodót, ami urunkat Jézus Krisztust" (Jud. 4. v.) 
Ks azon szellemi hatalom, a tudomány, mennyire 
meghajolt a hazugság atyja előtt, hogy a pogányság 
tévelyeivel mételyezze meg a lelkeket, rontsa meg 
a sziveket ! A tudománynyal napjainkban hatalomra 
nézve a pénz versenyez, ha azt felül nem múlja és a 
pénz s a zsoldjába szegődött napi sajtó, a keresztény-
ség legkérlelhetlenebb ellenségeinek birtokában van. 
A társadalmi nyomor által leginkább sújtott tömegek, 
melyek mármár az állam létét fenyegetik, sem men-
tek a Jézus egyháza iránti ellenséges indulattól. A 
magában setét képet és állapotot aggasztóbbá teszi 
ama körülmény, hogy az említett hatalmak és ténye-
zők mind, részben anélkül, hogy tudnák, oly szövet-
ség által vezéreltetnek, mely tulajdonképeni czéljául 
Jézus religiojának kiirtását tűzte ki. 

Mialatt a minden szent ellen összeesküvők még 

katholikus országokban is alig reménylett sikert arat-
nak és a legnagyobb erőmegfeszitéssel mindannak 
az állambóli kiirtására törekszenek, mi az egyháztól 
eredt: ennek feje a világ minden részeiből egybehívja 
a keresztény nép főpásztorait, hogy velük egyesülten 
az Istentől nyert legfőbb hatalmat a legszélesebb 
kiterjedésben gyakorolja. Aki a jelenben a dolgok 
ezen helyzetét komoly figyelemre méltatja, bevallani 
kényszerül, miszerint a harcz, melyet az egyház 
elleneivel vív, élet és halál harcza. 

Nem azt akarjuk állítani, hogy az egyház a 
múltban nem vívott volna hason harezokat. De ko-
runk sajátos jellege és ez az egyház történetében 
hallatlan, hogy míg máskor csak külső ellenségek 
törtek vesztére, most igaz szellemétől elidegenedett 
gyermekei ostromolják. Azért mondottuk, hogy ma 
inkább mint valaha, köteleztetünk a hit által szilár-
dítani reményünket. És midőn a reményről akarunk 
szólani, melylyel felvértezve a katholikus a jövő elé 
nézzen, nincs szándékú nkban a zsinat által hozandó, az 
attól reményelhető, rendszabályokat vagy sikert mér-
legelni, hanem azon indokokat megvizsgálni, melyek-
re támaszkodva, teljes bizalommal várhatjuk, hogy 
az egyház ez alkalommal is diadalt, fog aratni ellen-
ségei felett, habár előre nem is láthatjuk, Isten mily 
utakon és eszközökkel vezérlendi győzelemre. 

Tudjuk ugyan, mert a szent iratok bizonyítják, 
hogy Krisztus egyházával a világ végezeteig ma-
radni megígérte és hogy a múltban aratott diadalok 
a jövő győzelmeire engednek következtetést; de azt 
fogná valaki kérdhetni tőlünk, mi jogosít fel arra, 
hogy ezt épen a jelen zsinattól várjuk ? Számosak az 
utak és eszközök, melyekkel Isten igéretét teljesít-
heti és nem rajtunk áll meghatározni a napot és 
órát, melyet a Mindenható czéljainak valósítására 
kitűzött. Mindez igaz és még sem gátol bennünket 
abban, hogy az isteni Gondviselés örök terveinek 
fürkészése nélkül is abból, mit Isten művelt, némileg 
arra, mit leszen művelendő, következtessünk. Nem 
ő-e az, ki az egyháznak alkotmányt adván, az egy-
ház pásztorainak a pápa elnöklete alatti gyülekeze-
tét az egyház megvilágítására, vezérletére és védel-
mére, leghatályosabb eszközül rendelte? És nem 
tanítja-e a történelem, hogy épen ezen eszközt hasz-
nálta mindig az egyház nagyobb üdvére szolgáló 
okozatok, eredmények létrehozásában ? Emlékezzünk 
csak vissza a tridenti zsinatra. Milyen volt helyzete 
az egyháznak annak korában? A törökök, miután a 
byzanczi császárságot megdöntötték, a nyugoti bi-
rodalmak ellen nyomulván előre, seregeikkel Ma-
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gyarországot pusztíták, hadi hajóikkal Itáliát fenye-
gették. A nyugat fejedelmei, kik egyesülve is alig 
látszottak képeseknek a mohamedanismus vissza-
nyomására, egymással viszálkodtak. Ekkor Német-
honhan, Helvetiában, Francziaországban, az u j tév-
tanok hirdetői az egyenetlenség, szakadás és zavar 
magvait kezdék szórni; végre Anglia is a katholika 
egyház hitétől és egységétől elszakadt. A legna-
gyobb ba j azonban, mely nélkül tévtan és lázadás 
nem terjedhettek volna annyira, a sokalaku vissza-
élések és a világi rendekről az egyháziakra átszár-
mazott erkölcsi romlás valának. Ha mindezek elle-
nére Krisztus tana eredeti épségében megőriztetett, 
ez által a földön szétszórt kétszáz millió katholikus 
közötti egység megmentetett, míg a tévtanok követői 
számos felekezetre megoszlottak ; ha az egyházi kor-
mányzat minden ágaiban, sőt a polgári rendben is, 
sok visszaélés megszüntetve lőn; ha az alsó és felső 
papság körébeni botrányok ismét ri tkábbak lettek ; 
ha az iskolák jobb berendezése, az isteni igének 
szorgalmasabb hirdetése, a szentségek buzgóbb hasz-
nálata, által az egyházi élet megujult : úgy az egyház 
ezen valódi reformot a tridenti zsinatnak köszönhette. 

E helyen azt jegyezhetné meg valaki, hogy a lel-
kek ezen megujulása nem történendett, ha Isten épen 
ama században a társadalom minden rendéből annyi 
szentet nem támasztott és a malaszt oly kiváló aján-
dékaival fel nem ruházott volna. Azon időben szent 
bibornokok és püspökök voltak, kik mint a legna-
gyobb erkölcsi tökély példányképei tiintek ki és 
csak az Istentől nyerhető hatalom és szent ihletség 
által még a lehetlennek látszót is végrehaj ták; vol-
tak u j és nagyra hivott szerzetes rendek alapítói oly 
férfiaktól környezve, kikben az időszerű intézmények 
egész élettelje nyilvánult. 

Mindez igaz ; de ha napjainkban nem szemlélünk 
is férfiakat és nőket, kiknek rendkivüli szentségük 
csudálatos jelenségekben és eredményekben nyilvá-
nu l ; nem tudjuk egy részről, hány lelket tart készen 
titokban és elvonultságban a Mindenható, hogy az 
általa meghatározott időben irgalmasságának esz-
közeiül használja őket : másrészről Isten egyházát a 
jelenben a kegyelem oly nemével ajándékozta meg, 
mely legalább is ép oly jelentőségű és korunkat ki-
válóan kitünteti. Ezen kegyelem a hit és erény tisz-
taságának az egész episcopatusban tündöklő malaszt-
ja és az evvel kapcsolatosan járó ri tka egyértelmű-
ség, mely talán soha nagyobb nem volt. 

Laubhaimer. 
(Folyt, köv.) 

A fm. herczegprimás bntsnlcvcle papságához. 

(Vége.) 

Spiritus enim mendacii, qui id a nobis postulat, ut genu 
nostrum non D o vivo ac vero, sed inerti flectamus naturae 
id improbo suo volvit animo, ut litteras, scholam, familiam, 
matrimonium, statum ac societatem, vncul i s pr imum Chri-
stianismi, serius omnis religionis exiuiat et sub sua mit ta t 
jussa, omni tyrannide duriora, ut sic ope scientiae, scliolae, 
civilis status, quiniino et ipsius familiae, idololatria naturae 
in religionem evehatur orbis. — Hinc explica universalia, 
quae nostris diebus sonant, classica: scientiam a fide, scho-
lam ab Ecclesia, Ecclesiam a statu et matrimonio esse sepa-
randam. Separare igitur volunt id, quod Deus conjunxit, 
quod a sato mundo junctum semper fuerat et junc tum 
semper manere debet , nisi homines patri mendacii et 
perditioni victimas cadere necesse sit. — Genii aevi nostri 
scopus hie est, ut populi placido, ast securo, gressu benefi-
ciis Cliristianismi priventur . Per intentam separationem ip-
suin nervum vitae succidere Christi religioni cupiunt, quo 
sic eo certius illam eradicent. Nulla enim quum eis affulgeat 
spes fidern uno quasi ictu in cordibus hominum enecandi 
vel Cbristianismum more ty rannorum saevitie infamium 
antiquae Romae proscribendi, successive saltim magis ma-
gisque eum e vita hominum eliminareet intra quatuor Eccle-
siae muros aut in cujusvis subjectivam individualitatem 
eum recludere cuperent, penes nefaria isthaec molimina id 
credulis persuadere nitentes : separationem hanc ab eis inten-
tam ad progrossum, scientias, l ibertatem provehendam ino-
misse esse necessariam, esto hujus strictim oppositum sincera 
ni tatur veri täte. 

Eliminatae scientiae christianae suam, quae Deum 
insipienter ignorât, urgent substitui scientiam, quae futili-
bus supestructa praejudieiis et omni solido fundamento de-
stituta, revelationem contra omnium populorum unanimem 
persuasionem e mero arbitrio negat ot omne id, quod 
supernaturale appellatur, dementiam referre declarat ; scien-
tiam illam, quam verbum Apostoli j a m aeri perstr inxerat 
stilo, dicens : „hi autem quaecunque quidem ignorant, — i. 
e. supernatura l ia , divina, — blasphémant ; quaecunque 
autem natural i ter , tamquam muta animalia, norunt, in his 
corrumpuntur ." 

Scientia haec eo nonnisi fine scholam ab Ecclesia sepa» 
rar i et vincula status ad Ecclesiam solvi optaret, ut in 
ut rumque illimitatum exercere queat dominium et suo eos 
spiritu pormeare, ut in scholarum omni genere generationem 
adolescentem principiis suis lethiferis imbuat, sicque eum sibi 
in vi tam publicam, socialem et pr ivatam vindicet influxum, 
qualem pari lance religio Christiana nunquam exercuit, Eccle-
sia sibi nunquam arrogavit . 

Genius aevi nostri nullos plane novit limites, quos sibi 
perrumpere cautum ducat, nihili vero plane pendit jus et 
libertatem conscientiae christianae et christianae Ecclesiae. 
— Instar supremi enim principii doctrinarum suarum politi-
co-socialium eam stabilire nititur sententiam : statum non 
modo custodem, sed unicum et illimitatum omnis ju r i s 
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existere fontem eum in modum, ut id nonnisi jus reapse 
censendum sit, quod status civilis mandat, i. e., quod illi cu-
piunt ac decernunt, qui de facto gubernacula status mode-
rantur aut qui in hos multum valent. — Hinc funestissimum 
communismi et socialismi profitens errorem asserit : societa-
tem domesticam seu familiam totam suae existentiae rationem 
a jure duntaxat ci vili mutuari, proin deque e lege civili tan-
tum dimanare ac pendere jura omnia parentum in filios, cum-
primis vero jus institutionis educationisque curandae. 

Qui sic sentientes poplite flexo statum adorant omni-
potentem, Ecclesiae et S. Sedis circa ea, quae ad exteriorem 
pertinent ordinem, jura omnia negare et Ecclesiae ac S. Sedis 
auctoritatem supremam a Christo Domino illi concessam 
eivilis auctoritatis arbitrio subjicere dictitant ; namque 
minime eos pudet affirmare : Ecclesiae leges non obligare, 
nisi cum a civili potestate promulgantur ; acta et décréta 
Romanorum Pontificum ad religionem et Ecclesiam spectan-
tia egere sanctione et approbatione vel minimum assensu 
potestatis eivilis; ecclesiasticam porro potestatem ajunt non 
jure divino esse distinctam et independentem a potestate 
civili; hocque concedi non posse, quin ju ra potestatis civilis 
essentialia ab Ecclesia invadantur ac usurpentur. Denique, 
sanam doctrinam haud sustinentes, contendunt : iis Sedis 
apostolicae judiciis ac decretis, quorum objectum bonum 
Ecclesiae generale, ejusdemque jura ac disciplinant respicere 
declaratur, — dummodo fidei morumque dogmata haud 
attingant, — posse absque peccato et ulla catholicae profes-
sionis jactura assensum et obsequium denegari. Quodquidem 
quantopere adversetur Summi Pontificis potestati a Christo 
divinitus collatae gregem universum pascendi, nemo certe 
est, qui non clare aperteque videat et intelligat. 

Sunt malesanorum alii, qui jugum omno auctoritatis 
tam divinae quam humanae excussuri, ut indomitam plebem 
ac potentiae materialis praegrandem molem ad suas pertra-
hant partes, populo vendunt circum tuguria fumos, populo, 
de quo jam vates gentilium tumidus canit : 

populo, qui stultus honores 
Saepe dat indignis et famae servit ineptus, ') 

atque in locum justitiae, legitimique juris materialem sub-
stituunt vim, neglectisque certissimis rationis sanae princi-
piis iisque posthabitis,conclamare audent: voluntatem populi, 
publica quam dicunt opinione vel alia ratione manifestatam, 
esse legem supremam, ab omni divino humanoque jure solu-
tam ; hinc ministros jjotestatis publicae non amplius Deo, 
sed soli populo esse debere responsabile3 et in ordine politico 
facta consummata, eo pso quod consummata sint, vim juris 
habere. Hic conatus facta consummata vel arbitrarias sic 
dictarum majoritatum decisiones in locum legis aeternae, 
a Deo derivatae, substituendi, hacque ratione omnem juris et 
justitiae conceptum destruendi in politica tam magna quam 
minori in apricum prodit, idque desideratur, ut qui volun-
tatem Dei vilipendunt, coram voluntate nonnullorum homi-
num, quam passim voluntatem populi nominare amant, in 
genua prosternantur. Vires alias non agnoscunt, nisi quae 
in materia sunt positae et omnem morum disciplinam, hone-
statemque collocant in cumulandis et augendis quoquo modo 

divitiis et in pravis quibusve voluptatibus explendis. Atque 
his nefariis, abominandisque principiis superstructi repro-
bum carnis spiritui rebellis, sensum tuentur, fovent, extol-
lunt, illique naturales dotes et ju ra tribuunt, quae per catho-
licam doctrinam conculcari dicunt, despicientes monitum 
Apostoli : „si secundum carnem vixeritis, moriemini, si autem 
spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis."2) 

En. viri fratres, abominationem desolationis ! en vincu-
la omnia perrupta ! nihil intactum tenebriones reliquere ! 
Deo, rationi, religioni, christianismo, individuo, familiae, 
societati, statui, Ecclesiae,furentes adversantur ! Misericordiae 
Domini, quod nondum simus consumti. Status enim civilis 
aeque ac Ecclesia in supremum adducta discrimen oculis 
nostris patet. Sed quae supplices numina in rerum hac p e r -
turbatione universali poscamus ? quorsum oculos nostros in 
fide non haesitantes convertamus ? un de promissum ex alto 
auxilium speremus ? — Ab Ecclesia, quae supra petram 
aedificata, ab ipso Domino constituta est custos veritatis et 
justitiae, quae super montem aedificata, non sub modio est 
posita, sed super candelabrum, ut luceat omnibus. — Eccle-
sia memoratas iniquitatis et mendacii theor ias auribus per-
cipiens tacere non potest. Errores hosce confecturi non una 
vice Summi Pontifices suam attollebant vocem, quo in studio 
cumprimis Gregorius XVI . et gloriosissime regnans Pius 
IX. prae caeteris eminuere. Fortem et constantem in hoc 
merito animum Sanctissimi Patr is Pii IX., qui magnas per-
sentiscit, pectore curas, solatur homagium, quod ei Candida 
Episcoporum universi exhibuit concordia. In concilium ge-
nerale convolantes solemnem verborum pontificiorum ador-
nabunt commentarium. Prima salus est, scripsit jam Joannes 
Constantinopolitanus Patr iarcha ad Papam S. Ilormisdam, 
rectae fidei regulám custodire et a Pa t rum traditione nulla-
tenus devitare ; quia non potest Domini Nostri Jesu Christi 
sentententia praetermitti dicentis: „Tu es Petrus et super 
hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam." Haec, quae dicta 
sunt, rerum probantur eventibus, quia in Sede apostolica in-
violabilis semper catholica custoditur Religio. . . . Quapro-
pter sequentes in omnibus Sedem apostolicam et praedicamus 
omnia, quae ab ipsa décréta sunt et propterea spero in una 
communione Vobiscum, quam apostolica Sedes praedicat, 
me futurum, in qua est intégra religionis et perfecta solidi-
tas. In Concilio nemo libertate sentiendi, loquendique priva-
bitur. Seiet Episcoporum quilibet suam nonnisi unius esse 
opinionem. Quodsi vero Pastor omnium universalis semel 
fuerit locutus et definitivam dederit sententiam, notum jam 
Episcopis erit, debere se a Petro confirmari, non posse a 
fundamento suo Ecclesiam avelli, non posse Caput inter et 
membra unitatem discindi. In Concilio opinionum luctam, 
in quali repraesentativi regiminis essentiam reponunt, f ru-
stra quaesieris. Non scindetur illud in partes dextram vel 
sinistram, non in centrum vel extremam dexterae aut sini-
strae. Non ibi reperies collectam turbam ex condicto uni 
applaudentem, alteri convitiantem ; nemo ibi inter clamorum 
certamina obruetur ; non obtinebit, quod Tullius notavit ad 
Atticum : „Pauci tamen boni inerant, qui moesti, inter sui 
dissimiles et moerentes sedebant et contagione turpitudinis 
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vehementer permovebantur." Quidquid Studium, ingenium, 
aetas, officia peracta, rerumque usus, contulit prudentiae et 
autoritatis, — haec inquam praesidia non deerunt in Conci-
110, cui praesidebit ipso Summus Pont i fex, quem in Eugenio 
111. sic alloquitur S. Bernardus: 1 ) „Sunt quidem et alii 
coeli janitores et gregum Pastores. Habent illi sibi assigna-
tos greges, singuli singulos : tibi universi crediti, uni unus. 
Nec modo oviura, sed et pastorum, tu unus omnium pastor. 
Unde id probem, quaeris ? E x verbo Domini. Cui enim, non 
dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum, sie absolute et 
indiscrete totae commissae sunt oves? Si me amas Petre , 
pasce oves meas. Quas ? illius vel illius populos civitatis ? 
aut regionis ? aut regni ? Oves meas, inquit. Cui non pla-
num, non désignasse al iquas, sed assignasse omnes ? Nihil 
excipitur, ubi d is t ingui tur nihil." Quanta de congregando 
Concilio et ex occasione convocationis ejusdem de Ecclesiae 
constitutione ac juribus typis vulgata sunt scripta paradoxis 
falsis ac absurdis plane assertionibus referta ! Atque utinam 
haec saepe non fuissent foetus ingenii hominum, qui catholico 
Censentur nomine ! Hodie nimirum multi scr ibunt theologi-
carum rerum, imo ipsius parvi catechismi, ignari, qui tamen 
aliqua ecclesiasticae materiae lectione obvia et non satis de-
cocta, j am animantur ad calamum arripiendum, quo gravis-
simos circa fidem et Ecclesiam errores spargunt . Divini elo-
quii auctoritatem ex oculis dimittunt, venerandae antiqui-
tat is documenta vilipendunt aut certe in pravum sensum, 
pro more advocatorum, detorquent, historica facta confin-
gunt aut certe ad suae praejudiciis sinistraque affectione 
captae rationis normam exigunt, nec verentur sacerrima 
Ecclesiae ju ra censorio naso discutere. 

Nos, VV. F F . et F F . in Christo dilectissimi, scimus 
Ecclesiam catholicam opus esse divinum, non conditam hu-
manitus, non regendam aliter, quam divinus fundator voluit, 
nulla sui parte ab hominibus reficiendam. Ecclesiam unam, 
visibilem, quia hominum et non invisibilium spirituum ne-
cessitatibus conformatam, universalem, infallibilem, inex-
pugnabilem et divina eminentem Hierarchia, cui soli docendi 
ac regendi petes tas collata ; — talem, inquam, Christus insti-
tui t Ecclesiam. In ipsa Hierarchia invariabilem regiminis 
formám ipse divinus Ecclesiae Auctor constituit. Selectis 
enim duodecim ex omnibus, quos solos potestate exornavit , 
unum elegit ex duodecim, cui plenitudinem potestatis clavium 
symbolo contulit, ut adeo divino magisterio et Pe t r i aucto-
ritate ferantur leges generales Ecclesiae, ut in primis Comi-
tiis Apostolorum ajebat Petrus : „Visum est Spiritui Sancto 
et Nobis"2) Ilia scilicet plenissima u teban tur auctoritate, 
quam non ipsi sibi pro lubitu dederunt aut arrogaverunt , 
sed quam acceperunt a Christo, Christus autem a Pa t re : 
„Sicut misit me vivons Pa ter et ego mitto Vo3."3) Sicut 
igi tur originem, sic regiminis quoque formam sive Consti-
tutionen! suam, ab ipso Christo accepit Ecclesia. Idcirco 
dixit Dominus : „Qui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut 
ethnicus et Publicanus"4) et „cui qui non credidorit, con-

1) Consid. L. 2. 8. 
2) Act. 15. 29. 
') Joan 20. 22. 
*) Matth. 18. 17. 

demnabitur ."1) Ipsa Ecclesia proindeviva est lex et perma-
nens magisterium S. August ino fatente: „Ego Evangelio 
non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret 
auctoritas." Haec auctor i tas decidit in omnibus generalibus 
Synodis, eadem décréta santiet in Vaticano oecumenico 
Concilio, quod Sanctissimus Dominus noster convocavit. 
Pe t rus per os Pii IX . loquetur ibi et loquentur ii, quos 
posuit Spiritus Sanctus r egere Ecclesiam Dei seu loquetur 
summa in Ecclesia et infalli bilis autoritas, qualern in Con-
ciliis generalibus SS. Pa t res semper agnoverunt. Sic S. Atha-
nasius concilii Nicaeni definitionem verbum Dei non dubitat 
appellare : „Verbum Dei," inquit2) „per oecumenicam Syno-
dum Nicaenam manet in aeternum ;" et S. Ambrosius3) „se-
quar t rac ta tum Nicaeni Concili, a quo me nec mors, nec gla-
dius, separare poterit ." S. Leo M.4) negat inter Catholicos 
esse numerandos, qui definitiones Concilii Nicaeni et Chal-
cedonensis régulas, non sequuntur. Nemo denique nescit illam 
S. Gregorii M.5) professionem : „Sicut sancti Evangelii qua-
tuor libros, sic quatuor concilia, suscipere et venerari me 
fateor ; . . . quia dum universali sunt consensu constituta, se 
et non illa destruit, quiquis praesumit aut solvere, quos 
religant, aut l igare , quos solvunt. Quisquis ergo aliud sápit, 
anathema sit." 

Ceterum de Concilio, cujus celebratio imminet, verba 
etiam ad fidelem, curae Nostrae pastorali creditum populum, 
lingua vernacula direximus in litteris Nostris pastoralibus, 
quas quamprimu m percipietis, ex ambone publicare ac ex-
plicare non moremini, ad Vos quoque tenores praedictarum 
li t terarum pertinere existimantes. 

Nos obligationis Nostrae probe conscii ac memores, 
Deo juvante , in gener ali Vaticano Concilio aderimus, scopo-
que hoc haud post multos dies iter in aeternam Urbem 
ingrediemur. Ne autem tempore absentiae Nostrae ex Archi-
Dioecesi salus animarum detrimenti quid capiat, neve nego-
tia Dioecesana moram p at iantur , denunciamus Vobis, Vicarios 
Nostros in spiritualibus Generales congruis a Nobis instru-
c t s fuisse facultatibus. 

Ut vero in Synodo omnia et Nobis et universo gregi 
fidelium feliciter cédant, adeatis una Nobiscum cum fiducia 
ad Thronum gra t i ae et precemini Deum, Pa t rem misericor-
diarum et totius consolationis, ut det Concilii Pa t r ibus 
Spiritum forti tudinis, Spiri tum sapientiae et intellectus, 
Spiritum consilii et cari tat is , ut doceat illos omnem veritatem, 
quo ea, quae ad Dei glo riam, Ecclesiae Catholicae incremen-
tum atque animarum salutem procurandam arduis his tem-
poribus necessaria ac opportuna sunt, videant, s tatuant , 
sanciant, nullis difficultatibus deterriti , nullis tentationibus 
devicti. Sed et Deiparam Virginom, matrem pulchrae dile-
ctionis, agnitionis et sanctae spei, cujus immaculatae Con-
cept ions festo Patres Synodi primo congregabuntur, una 
Nobiscum invocate, ut ad universum ilium Coetum miséri-
cordes suos oculos conver ta t , votis faveat, coeptis assistai. 

i) Mare. 16. 15. 
-') Epist. ad Afric, 
»)[Epist. 21. 
4) Epist. 78. 
5) 1. 1. epist. 25. 
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ut ipsa praeeunte, ipsa juvante, in viis justitiae ac veritatis 
ambulent Synodi Patres in medio semitarum judicii. 

Dum autem Nos pro universa Ecclesia Sancta Dei 
laborabimus a Vobis divulsi, vos, epeculatores domus Israel, 
vineam custodite, vigilate super vigilias noctis, zelozelemini 
pro Domino exercituum. Sit vita vestra speculum integrita-
tis, Christi bonus odor, lux mundi, exemplum facti fidelium 
in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate. E t 
Deus pacis et dilectionis Vobiscum sit. Amen. 

Datum Strigonii, die 10-a Novembris, 1869. 
Joannes m. p. Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , deczember 14. E g y e t e m e s z s i n a t . Szent-

atyánk az egyetemes zsinat számára egy a p o s t o l i i r a -
t o t bocsátott ki, melyben azon átalános szabályok hatá-
roztatnak meg, melyeket a zsinati a tyáknak meg kell tar-
taniok a zsinat tárgyalásainál. Az első pont azon intelmeket 
tartalmazza, melyek a zsinati atyák életére vonatkoznak s 
maguktartására. 

„Minthogy minden kegyes ajándék s minden jó fe-
lülről jő, a világosság atyjától s minthogy mennyei Atyánk 
véghetlen jóságával semmi sem egyezik meg annyira, mint 
hogy jó lelket adjon azoknak, kik azt tőle kérik : azért el-
határoztuk, hogy a zsinat alkalmából megnyissuk a hivek 
számára a mennyei kincsek tárházát, miként azt tettük 
april 11-én kiadott apostoli levelünkben. Ezen elhatározá-
sunkban pedig nemcsak az lebegett szemünk előtt, hogy a 
hiveket intsük, miszerint lelkiismereteiket megtisztítsák s 
meghalva a rosz cselekedeteknek, az élő Istennek szolgál-
janak, megkettőztetvén esedezéseiket, imáikat, bőjtöléseiket 
s egyéb ajtatossági gyakorlataikat, hanem az is, hogy az 
egész világon a szent miseáldozat mindennap felajánltassék, 
miszerint a Szentlélek világosságát kiáraszsza a zsinatra, 
hogy az szerencsés befejezést nyerhessen s az egyházra 
belőle minél több üdv s áldás származzék. 

Mindezen intelmeinket s rendeleteinket most megerő-
sí t jük s megújít juk, megparancsolván ezenkivül, hogy Róma 
minden templomában a zsinat egész tartama alatt azon 
órákban, melyek a nép igényei tekintetéből legalkalmasab-
bak, litániák s egyéb imádságok, mondassanak el, hogy az 
ohajtott czélt annál biztosabban elérhessük. 

A püspököktől azonban s mindazoktól, kik a zsinat-
ban papi hivataluknál fogva részt vesznek, még ezenfelül 
több is kívántatik. Krisztusnak szolgái s Isten titkai-
nak kiszolgáló» levén, szükséges, hogy mindenre nézve 
legyenek a jó cselekedeteknek példája, a tanításban, fedd-
hetetlenségben, méltóságban ; beszédük legyen igaz, fedd-
hetlen, hogy az, ki ellenünk vagyon, megszégyenelje magát, 
semmi gonoszt sem mondhatván ellenünk. 

A régi zsinatokra tehát s főleg az utolsó tridenti zsi-
natra, támaszkodva, intünk mindenkit az Úrban, hogy kü-
lönös buzgósággal szenteljék magukat az imának, szent ol-
vasmányoknak s mennyei dolgok feletti elmélkedéseknek, 
hogy, a mennyire csak lehet, tiszta, feddhetlen szivvel ipar-
kodjanak a szent misét Istennek bemutatni, miszerint lel-

küket megóvják a földi gondoktól, erkölcseikben megtart-
sák a szerénységet, étkezéseikben a mértékletességet s min-
denrendü cselekedeteikben az istenes szellemet. Távol legyen 
tőlünk az egyenetlenség, a vetekedés s bűnös szándéklatok ; 
uralkodjék közöttünk mindenütt az erények elseje, a szere-
retet, hogy el lehessen mondani az egyház püspökeinek ezen 
gyűléséről : mily jó, mily édes, ha a testvérek együtt lak-
nak. Végre , a zsinati a tyák őrködjenek azok felett, 
kik házukhoz tartoznak, szabják meg nekik a keresztény 
fegyelem szabályait, hogy szent életet éljenek ; mert nem 
szabad feledniök, mit szent Pál apostol mond, hogy házaik-
nak jól gondját viseljék." 

Róma városa most a deczember 8-iki nagy ünnepély 
után c s e n d e s , oly csendes, mint egy nagy zárda. Maguk 
az egyháznak ellenségei is elnémultak, annyira hatott reá-
juk a zsinat megnyitásának ünnepélye s az egész népnek 
ajtatos érzülete. 

A zsinati a t y á k s z á m a igen nagy ; a világ minden 
részéből összesercglettek a püspökök. Vannak itt Európa 
minden országából ; Francziaországból vagy 80, Spanyol-
országból 20-on felül ; Németországból majd mindnyájan; 
Magyarországból 15, Ausztriából majd mind, hasonlóképen 
Olaszországból ; Portugalliából 6, Belgiumból mind, Hol-
landból mind; itt vannak Egyiptomból, a. jó reménység 
fokától, Polynesiából, Sandwick szigetekről, Haitiből, Bra-
ziliából, Óceániából, szóval, a földgömb minden részéből. . 

Muta.sson nekünk a világ hasonló parlamentet ! Es 
mindezek felett őrködik Isten szelleme, vezérli őket a Szent-
lélek ! E s m é g i s l e h e t n e k k a t h o l i k u s o k , k i k 
a g g ó d n a k ! 

Igen ; de a zsinatnak határozatai hozatalánál t e k i n -
t e t t e l k e l l l e n n i e a k o r m á n y o k r a ! Ugyan mily 
tekintettel vannak ezen kormányok az egyházra ? Ha Krisz-
tus urunk, az apostolok meg az első keresztények mindig 
arra ügyeltek volna a kereszténység hirdetésénél, terjeszté-
sénél, mi a kormányoknak tetszett vagy nem tetszett, 
ugyan szép kereszténységet hagyományoztak volna reánk. 
N e t a n í t s á t o k a S z e n t l e l k e t ! 

PARIS. M a n n i n g é s M a r é t . (Folytatás.) Ezen-
felül, ha a pápák a tévedés elkerülése végett a legbiztosabb 
eszköznek alkalmazására, névszerint a püspöki testületnek 
összehívására köteleztetnek : akkor vagy átalános zsinatot 
kell összehivniok vagy a világon elszórt püspökök szavát 
meghallgatniok. Kérdés : Isten rendelésén alapszik-e ezen 
kötelezettség ? Ha igen, hol van ez megírva ? Mi ezt a szent 
Írásban sehol sem találjuk ; de a hagyományban sem aka-
dunk nyomára és a történelem épen az ellenkezőről tanús-
kodik. Mi mindenütt azt látjuk, hogy a pápa szent Péter 
tekintélye által tanít, határoz, itél. Mi azt látjuk, hogy a 
püspöki testület mindenben a pápához felebbezi ügyeit s 
annak végitéletét vár ja . Mi azt veszszük észre, hogy nem-
csak az egyszerű hivek, hanem maguk a püspökök is Péter 
hitét tekintik hitszabályul és olyan zsinórmértékül, melyet 
az egész világ a hit dolgában követni tartozik. 

IIa a tévedés elkerülésére az egyházban a l e g b i z t o -
s a b b e s z k ö z a püspöki testület egyesülése az egyház 
fejével, minthogy ezen egyesülés teljes, határozott és, hogy 



úgy mondjam, kimeritö cselekvése az egész egyháznak : 
úgy nem kevésbbé igaz az is, hogy a hitbeni biztosság ki-
váltsága, melyet az Isten sz. Péter székének és utódjának 
igért, b i z t o s e s z k ö z a tévedés elkerülésére és e tévely-
mentesség, ámbár kiterjedésére nézve (extensive) nem 
egyenlő az egész egyház biztosságával, mely mindig magá-
ban foglalja sz. Péter székét is és utódját, bensökép (inten-
sive) mindazonáltal mégis biztos, biztos isteni rendeletnél 
fogva, minden hibázhatás kizárásával. 

Miért legyen tehát a pápa kötelezve mindig a legbiz-
tosabb eszköz használására, mikor egy istenileg biztos esz-
köz is létezik ? Miért leendne oly eszköz használatára köte-
lezve, mely egy átalános zsinat összehívását kivánja vagy 
pedig az egész világon elszórt püspököknél való kérdezős-
ködést a levelezés minden halasztgatásaival és bizonyta-
lanságaival, mikor isteni rendelésnél fogva az apostoli szék 
folyvást b i regy ugyanazon czél elérésére bizonyos eszközt? 
Volt-e, például, X. Incze kötelezve a püspöki testülettel 
tanácskozni, mielőtt Jansent kárhoztatta ? vagy I I I . Sán-
í o r , mielőtt a philosophia tévelyeit elvetette? vagy IV. 
Sixtus, mielőtt mint eretnektant kárhoztatá e tételt : „Róma 
városának egyháza hibázhat" ? 

Azt gondolom, hogy ha ily ] kötelezettség léteznék 
vagy ha az ex cathedraféle határozatok nem lennének biz-
tosak a püspöki testülettel való tanácskozás előtt : a pápai 
ak t ák I. Inczétől egész IX. Piusig törvényellenesek (irréli-
guliers) és a pápai tanítói ítéletek hibázhatók volnának, 
kivéve, ha azokhoz a püspöki testület is hozzájárult volna 
és ez esetben is bizonytalanok lennének, mert igen kevés 
esetet kivéve, bizonyosan nem tudjuk kimutatni, váljon 
részt vett-e vagy sem a püspöki kar ezen Ítéletek hoza-
talában. 

En nem értem, mikép lehetne az úgy nevezett ultra-
montán véleményt ezen theoriával összhangzásba hozni. Az 
ultramontán vélemény egyszerűen ez : a pápa, midőn ex 
cathedra szól, a hit és erkölcs dolgaiban csalhatatlan. Eb-
ben nincs semmi homály, itt nem képzelhető semmi középút, 
itt csak azt lehet állítani, hogy e tétel vagy igaz vagy nem 
igaz. Általunk elemezett véleménye Maretnek pedig azt ál-
lítja,hogy a pápa csak akkor csalhatatlan, ha a püspöki testü-
let ítéletéhez csatlakozik. De hátha a püspöki testület nem itél 
vagy pedig a kérdéses ügyet meg sem vizsgálja, mint, pél-
dául, a bölcsészeti tévelyek esetében, a jansenista proposi-
t ióknál vagy a De Auxiliis kérdésekben, kérdem, váljon a 
pápai Ítéletek akkor ex cathedrafélék-e vagy sem és ha 
igen, váljon nem csalhatatlanok-e ? 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
rr 

— Személyzetiek : O felsége a szathmári székes káp-
talannál megüresedett nagyprépostságra N é m e t h y József 
szathmári olvasó kanonokot kinevezni ; ugyanezen káptalan-
nál R u d o 1 f f Pál éneklő kanonoknak az olvasó kanonok-

ságra, D e s s e w f f y Emanuel őrkanonoknak az éneklő 
kanonokságra, S z e p e s s y Sámuel székesegyházi főespe-
resnek az őrkanonokságra és S m o c z e r Ignácz utolsó 
kanonoknak a székesegyházi főesperességre leendő fokozatos 
előléptetését jóváhagyni ; az ezáltal megürült utolsó kano-
nokságot G ü n t h e r József tiszteletbeli kanonok- és theolo-
giai tanárnak adományozni ; végre N ó v á k Antal szath-
mári gymnasiumi igazgatót tiszteletbeli kanonokká é3 
V á g n e r Antal fehérgyarmati plébánost és alesperest a 
boldogságos szűz Máriáról nevezett mézkuti apátság czim-
zetes apátjává,ez utóbbitdijmentesen,kinevezni kegyeskedett. 
— 0 felsége R e z u t s e k Antal, a zircz, pilis és pásztói 
egyesített apátságok apátjának az állam és egyház érdekei 
előmozdítása által szerzett kiváló érdemei elismeréseül a 
Lipótrend lovagkeresztjét díjmentesen adományozi kegyes-
kedett. 

— Adakozás : B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő 
nagyméltósága a pesti oltáregylet sz. czéljainak előmozdí-
tására 100 forintot kegyeskedett adományozni, miért az 
egylet részéről ezennel a legmélyebb hálaköszönet nyilvá-
níttatik. 

— Beküldetett: Előfizetési felhívás „Egy viharos élet" 
czimü regényre, melyet Fullerton Georgina jeles angol 
regényirónő irt s a csanádi növendékpapság magyarra for-
dított. A mű 46—48 ivre fog terjedni s jövő év május végén 
fog megjelenni. Előfizetési ára 1 f. 80 kr ; előfizethetni 1870 
február közepéig. 

— A protestáns egyházi s iskolai lap az egyetemes 
zsinat megnyitásáról szólván, többek közt igy i r : „Kíván-
csian ragadtuk kezünkbe az allocutio szövegét, mert hittük, 
hogy programmszerű nyilatkozatokat találunk benne. Azon-
ban épen semmi tájékozást nem nyújt . E g y t u d a t l a n 
ö r e g e m b e r n e k b ö l c s e l k e d é s e a z e g é s z . " —• 
Honor non in honorato, sed in honorante ! 

— Ugyanazon lapban az apostoli hitvallás tárgyalta-
tik és a czikk végén ezen óhajtásnak ad W . S. kifejezést : 
„Néhány hét előtt e lapokban azon kérdés állíttatott fel, 
hogy a következő prot. zsinat tárgyai közé nem fog-e hit-
czikkeink revisiója is tartozni ? Ha úgy volna, akkor a 
revisiót az ap. symbolummal lehetne megkezdeni." — Bi-
zony addig revideáltatik majd a kereszténység, míg nem 
marad belőle semmi. Igy azután legjobb reformálni Krisz-
tus vallását. 

— Bécsben nagyszerű munkásdemonstrátio volt ; a 
tüntetők száma 40 ezerre ment. — Veszedelmes jelenségek 
ezek a folytonos tüntetések. A népnek logikája irgalmatlan 
s kérlelhetlen. Eddig lázították őket az egyház ellen ; kér-
jük Istent, hogy ez eljárásnak következései elmaradjanak. 
Szelet vetettetek s mit fogtok aratni ? 

— Bécsben már a tanuló ifjúság is folyton demonstrál 
tanárai ellen. — Hova ju tunk ! A hivek és nemhivek oktat ják 
az egyházat folyton; a tanulókörre azt gondolják, iniértne 
oktathatnák ők is tanára ikat ! És ez igen épületes dolog lesz. 

— Francziaországban sok város, például, Toulouse, 
Avignon, Aix, Montpellier, Bordeaux stb. fényesen ki volt 
világítva a zsinat megnyitása napján. A városokban nagy 
volt az öröm. Pusztán Marseillesben zúzták be a szabad-
kőművesek, mint a világosságnak ellenségei, a kivilágított 
ablakokat. 

j 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Pesten, deczember 22-én. SO. II. Félév. 1869. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

T A R T A L O M : Allocutio habi ta in Vat icana Basilica. 
— Remény és félelem a zsinat alatt . — E g y h á z i tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Allocutio habita in^aticana ßasilica 
sacro oecumenico ConcHío inchoando a SS. Domino 
nostro Piodivina Providentia PP . IX, die 8 decembris 
anno 1869, ad Episcopos catholici orbis in idem 

Concilium congregatos. 
„Venerabiles Fratres ! 

„Quod votis omnibus ac precibus a Deo pete-
bamus, ut oecumenicum Concilium a Nobis indicium 
concelebrare possemus, id insigni ac singulari Dei 
ipsius beneficio datum Nobis esse summopere lae-
tamur. Itaque exultât cor Nostrum in Domino et in-
credibili consolatione perfuoditur, quod auspicatis-
simo hoc die Immaculatae Dei Genitricis Virginis 
Mariae Conceptioni sacro vos, qui in partem sollici-
tudinis Nostrae vocati estis, iterum majori quam 
alias frequentia in hac catholicae religionis arce 
praesentes intuemur, aspectuque vestro perfruimur 
jucundissimo. 

„Vos autem nunc, VV. FF. , in nomine Christi 
congregati ') adestis, ut Nobiscum testimonium per-
hibeatis verbo Dei et testimonium Jesu Christi '), 
viamque Dei in veritate omnes homines Nobiscum 
doceatis 3) et de oppositionibus falsi nominis scien-
tiae 4) Nobiscum Spiritu Sancto duce judicetis 5). 

„Si enim unquam alias, hoc maxime ^empöre, 
quo vere luxit et defluxit terra infecta ab habitato-
ribus suis 6), divinae gloriae zelus et Dominici gregis 
salus a Nobis postulat, ut circumdemus Sion et com-
plectamur earn, narremus in turribus ejus et pona-
mus corda Nostra in virtute ejus.7) 

„Videtis enim, VV. FF., quanto impetu anti-

*) Matth. 18, 20. 
' ) A poc., 1, 2. 
3) Matth. , 22, 16. 
4) 1. Tim., 6, 20. 
5) Act. Ap., 15, 19. 
«) Isaia, 24, 4. 5. 
7) Ps . 47, 11. 12. 

quus humanis generis hostis domum Dei, quam decet 
sanctitudo, aggressus sit et usque aggrediatur. Eo 
auctore funesta ilia impiorum conjuratio late gras-
satur, quae conjunctione fortis, opibus potens, munita 
institutis et velamen hgjbens malitiae libertatem ,)) 

acerrimum adversus ^anctam Christi Ecclesiam bel-
lum omni scelere imbutum urgere non desinit. Hujus 
belli genus, vim, arma, progressus, consilia, non ig-
noratis. Versatur vobis continenter ante oculos sa-
narum doctrinarum, quibus humanae res in suis 
quaeque ordinibus innituntur, perturbatio et confu-
sio, luctuosa ».juris cujusque perversio, multiplices 
mentiendi audacter et corrumpendi artes, quibus 
justitiae, honestatis et auctoritotis salutaria vincula 
solvuntur, pessimae quaeque cupiditates inflamman-
Mr, Christiana fides ab aïaimis funditus convellitur 
i ta ,ut certum hoc tempore Ecclesiae Dei metuendum 
esset exitium, si ullis hominum machinationibus et 
conatibus excindi posset. At nihil Ecclesia potentius, 
inquiebat sanctus Joannes Chrysostomus, Ecclesia 
est ipso coelo fortior. Coelum et terra transibunt, 
verba autem mea non transibunt. Quae verba? Tu 
es Petrus et super hanc petram aedificabo Eccle-
siam meam et portae inferi non praevalebunt ad-
versus eam.2) 

„Quamquam vero Civitas Domini virtutum, 
Civitas Dei nostri, inexpugnabili fundamento nitatur, 
tamen agnoscentes ac intimo corde dolentes tantam 
malorum congeriem animarumque ruinam, ad quam 
avertendam vel vitam ponere parati essemus, Nos, 
qui aeterni Pastoris Vicaria in terris procuratione 
fungentes, zelo Domus Dei prae caeteris incendamur 
necesse est, eam viam et rationem ineundam Nobis 
esse duximus, quae ad tot Ecclesiae detrimenta sar-
cienda utilior et opportunior videretur. Ac illud 
Isaiae saepe animo revolventes „ini consilium, coge 
concilium" et reputantes hujusmodi remedium in 
gravissimis rei christianae temporibus a praedeces-
soribus Nostris salutariter esse usurpatum, post diu-

») 1. Petr . , 2, 16. — ») Homil. Ante exil., n. 1. 
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turnas preces, post collata cum Venerabiiibus Fra-_ 
tribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardina-
libus consilia, post expetita etiam plurium Sacrorum 
Antistitum suffragia, Vos, VV. FF., qui estis sal ter-
rae, Custodes Domiuici .Grregis et Pastores, apud 
banc Petri Cathedram censuimus evocandos, at-
que hodie divina benignitate fa vente, quae tan-
tae rei impedimenta sustulit, sanctae Congrega-^ 
tionis initia solemni majorum ritu celebramus. Tot 
autem sunt, tamque uberes caritatis sensus, quibus 
hoc tempore afficimur, VV. FF., ut eos in sinu con-
tinere non valeamus. Videmur enim in Vestro con-
spectu uuiversam catholicae gentis familiam, caris-
simos Nobis Filios praesentes intueri ; cogitamus tot 
amoris pignora, tot ferventis animi opera, quibus 
Vestro impulsu, ductu et exemplo, suam pietatem et 
observantiam Nobis et huic Apostolicae Sedi miri-
fice probarunt, ac porro probant; atque hac cogita-
tione Nobis temperare non possumus, quin in vestro 
amplissimo coetu Nostram erga eos omnes gratis-
simam voluntatem solemni et publica significatione 
profitentes Deum enixe adprecemur, ut probatio 
eorum fidei multo pretiosior auro inveniatur in lau-
dem et gloriam et honorem, in revelatione Jesm 
Christi '). Miseram deinde' etiam tot hominum con-
ditionem cogitamus, qui a via veritatis et justitiae, 
ideoque verae felicitatis, decepti aberrant, eorumque 
saluti opem afferre desiderio desideramus, memores 
Divini Redemptoi'is et Magistri Nostri Jesu, qui ve-
nit quaerere et salvum facere, quod perierat. Inten-
dimus praeterea oculos in hoc Principis Apostolorum 
Trophaeum, apud quod consistimus, in hanc almam 
Urbem, quae Dei munere tradita non fuit in dire-
ptionem gentium, in romanum hunc Populum Nobis 
dilectissimum, cujus constanti amore, fide, obsequio, 
circumdamur, atque ad Dei benignitatem extollendam 
vocamur, qui divini sui praesidii spem in Nobis hoc 
tempore magis magisque fulcire et confirmare vo-
luerit. At praecipue Vos cogitatione complectimur, 
VV. FF., in quorum sollicitudine, zelo et concordia, 
magnum momentum ad Dei gloriam operandam po-
situm nunc esse intelligimus ; agnoscimus fiagrans 
Studium, quod ad Vestrum munus implendum attu-
listis, ac praesertim praeclaram et arctissimam illam 
Vestrum omnium cum Nobis et hac Apostolica 
Sede conjunctionem, qua, ut semper alias inmaximis 
Nostris acerbitatibus, ita potissimum hoc tempore, 
nihil Nobis jucundius, nihil Ecclesiae utilius esse 

») 1. Petr., 1, 7. 

potest; ac vehementer gaudemus in Domino Vos ita 
esse animo comparatos, ut ad certain solidamque 
spem uberrimorum fructuum et maxime optabilium, 
ex synodali hac vestra coitione concipiendam im-
pellamur. Ut nullum fortasse aliud infestius et cal-
lidius bellum in Christi Regnum exarsit, sic nullum 
fuit tempus, in quo magis Sacerdotum Domini cum 
Supremo Gregis ejus Pastore unio, a qua in Ecele-
siam mira vis manat, postularetur ; quae quidem 
unio singulari divinae providentiae munere et spec-
tata virtute Vestra ita jugiter reipsa constitit, ut 
spectac nlum facta sit et futuram magis confidamus 
in dies, mundo et angelis et hominibus. 

„Agite igitur, VV. FF., confortamini in Domino; 
ac in nomine ipsius Trinitatis Augustae, sanctificati 
in veritate1), induti arma lucis, docete Nobiscum 
viam, veritatem et vitam, ad quam tot agitata aerum-
nis gens liumana jam non adspirare non potest; date 
Nobiscum operam, ut pax regnis, lex barbaris, mo-
nasteriis quies, Ecclesiis ordo, clericis disciplina, 
Deo populus acceptabilis restitui possit2). Stat Deus 
in loco sancto suo, Nostris interest consiliis et acti-
bus, suos Ipse ministros et adiutores in tam eximio 
inisericordiae suae opere Nos adlegit, atque liuic 
ministerio ita Nos inseWire oportet, ut illi unice hoc 
tempore mentes, corda, vires, consecremus. 

„Sed nostrae infirmitatis conscii, Nostris diffisi 
viribus, ad Te levamus cum fiducia oculos, precesque 
convertimus, o Divine Spiritus, Tu fons verae lucis 
et sapientiae divinae. Tuae gratiae lumen praefer 
mentibus Nostris, ut ea, quae recta, quae salutaria, 
quae optima sunt, videamus; corda rege, fovre, dirige, 
ut hujus Concilii actiones rite inchoentur, prospéré 
promoveantur, salubriter perficiantur. 

„Tu vero, Mater pulcrae dilectionis, agnitionis 
et sanctae spei, Ecclesiae Regina et propugnatrix, 
Tu Nos, consultationes, labores Nostros, in Tuam 
maternam fidem tutelamque recipias, ac Tuis age 
apud Deum precibus, ut in uno semper spiritu ma-
neamus et corde. 

„Vos quoque Nostris adeste votis Angeli et 
Archangeli, Tuque ApostolorumáPrinceps, Beatissime 
Petre, tuque Coapostole ejus, Paule, doctor gentium 
et praedicator veritatis in universo mundo, Vosque 
omnes Sancti caëlites et praecipue, quorum cineres 
hic veneramur, potenti Vos deprecatione efficite, ut 
omnes ministerium nostrum fideliter implentes, su-
scipiamus misericordiam Dei in medio Templi Ejus, 
Cui honor et gloria in saecula saeculorum." 

») Joann. 17, 19. — 2) S. Bern, de Cons. 1. 4, c. 4. 



Remény és felelem a zsinat alatt, 
(Folytatás.) 

Midőn az istentelen Arius tévtanát terjeszté, 
akkor az őt ostromló és általunk az oltárokon tisz-
telt szent tudorokon, főpapokon kivül a püspökök 
egész serege találkozott, kik a tévelynek még akkor 
is hódoltak, midőn azt az egyház a niceai első zsi-
naton ünnepélyesen kárhoztatta. Nagy volt azon 
püspökök, áldozárok és szerzetesek száma is, kik 
Nestoriust, Eutychest, követték és annak érdekeit 
bűnös eszközökkel is előmozdították. Hogy csak 
egyet említsünk, sz. Athanáz, aranyszájú sz. Já-
nos, sz. Cyrill üldözői nem püspökök valának-e? 

És mit szóljunk a következő századokról? A 
középkor első felében bizonyára nem egy, hanem 
sok püspököt, apátot, találunk, kik épen úgy élet-
szentség, mint méltóság által tündököltek és Isten 
által az apostolok ajándékaival felruháztattak. Nekik 
köszönik Európa majd minden népei, hogy a keresz-
ténység áldásaiban részeltettek. Es lia a többi püs-
pökök és papok nagyobb része e példányképek után 
indult, azon kor zsinatainak története mégis szo-
morú bizonyítványát nyúj t ja annak, hogy akkor is 
nagy volt a köntösüket szeplőtelenül meg nem őrzők 
száma. 

Hason látványt nyúj t a középkor második fele ; 
és habár sajnálhatjuk, de nem tagadhatjuk alapos 
voltát ama panaszoknak, melyekre VI. Adorján 
pápa fakadt, látván a legközelebbi környezetében 
felmerült visszaéléseket és botrányokat. A tridenti 
zsinat után e tekintetben is üdvös változás, javulás, 
állott be ugyan ; de, hogy sok egyébről hallgassunk, 
a nemzeti hiúságnak és szánalomra méltó udvari 
hizelgéseknek és szolgaságnak az egyház érdekeit 
és jogait alárendelő gallicán papság gyülekezetei ; 
a Jansenius és Febronins tanait érvényesíteni tö-
rekvő pistojai és emsi conciliabulumok, elég okot és 
alkalmat szolgáltattak ujabb panaszokra. Ez külöm-
ben nem zavarhat, nem ingathat meg bennünket, 
miután tudjuk, hogy a földi életben minden méltó-
ság mellett az emberi gyengeség és a malaszt min-
den ajándoka mellett az azzali visszaélés lehető-
sége meg nem szűnik. Annál nagyobbra kell be-
csülnünk a századunkban szemlélhető kiváltságot. 
Amit némelyek, kiknek alkalmuk volt hosszabb idő 
óta a püspökválasztást széles körben észlelhetni, 
csudálkozva és megilletődéssel észleltek, azt most 
mindannyiunknak az eredmény nyilvánítja : Isten 
évtizedek óta készítette elő egyházát a nagy harcz-

ra, melyet vívni napjainkban van hivatva és pedig 
azáltal, hogy még ott is, hol a püspökök kinevezése 
kereszténytelen fejedelmek és kormányok kezeiben 
volt, igen ritka kivétellel a püspöki székekre hiva-
táshű, buzgó, főpásztorok emeltettek. Hol vannak ma 
püspökök, kik pártokat oly czélból képeznének, 
hogy az egyház által kárhoztatott tanokat pártfo-
goljanak? Habár egyesek bizonyos, a nagy többség 
által elvetett, véleményeknek hódolnak is, azok nem 
oly tárgyak, melyek felett a zsinatok és pápák ha-
tározott Ítéletet mondottak. Hol vannak ma főpász-
torok, kik az alárendeltjeiktől követelt engedelmes-
séget Péter utódjától megtagadnák ? Ezek között 
alig egy-kettő találtatott, kit ily vád illethetne. 

Az annyira örvendetes tény megerősítésére 
szabad legyen egy tekintetet vetni Italia legújabb 
történetére. Több év óta az u j királyságban a püs-
pökök jövedelmeik nagy részétől megfosztva, még 
alsóbbrendű hivatalnokok bántalmainak is ki van-
nak téve. Számosan székhelyeikről elűzettek, nem 
kevesen bebörtönöztettek, mások nyilvánosan gya-
láztattak, saját lakházaikban megtámadtatva alig 
menthették meg éltüket. A mult század végén is 
Franczia- és Olaszország püspöksége, a bíbornoki 
testület, hason megpróbáltatást szenvedett és átalá-
ban dicsőén állotta ki azt; mégis a bibornokok és 
püspökök közül akkor nem kevesen mélyen sülyed-
tek, sőt néhányan a kereszténységet megtagadták. 
De mit látunk ma? Csak egy bibornok (Andrea) 
lett egy időre a kisértés áldozata, de ő is még jókor 
tért meg. Olaszhon összes püspökei (körülbelül 300) 
közül csak egy szakított a pápával s egyházzal és 
egy másik némi viszonyba lépett az ellenpárttal. 
Nézzük át a keresztény századok történetét és hason 
állhatatosság példáját keressük. 

De ami még nagyobbjelentőségű és a zsinattól 
várható eredményre vonatkozólag még kecsegtetőbb: 
az episcopatus a szentszékhezi törhetlen ragaszkodás 
által azon egységre jutott, mely legszebb előnyét, 
legyőzhetlen erejét, képezi, A püspökök egyértelmű-
ségüket nemcsak azon tisztelet által, melylyel a 
szentszék határozatait fogadták, a buzgósággal, 
melylyel jogait védték, hanem még egészen különös 
módon is nyilvánították. — 1854. óta már három 
izben IX. Pius meghívására a legtávoliabb világ-
részekből sereglettek Rómába az apostolok sírjához 
és az őket lelkesítő érzelmeknek komoly tanácskozás 
után ünnepélyes okmányokban adtak kifejezést. 
Nem lehetünk-e tehát feljogosítva a reményre, hogy 
az egyértelműség ezen szelleme fog most is a tanács-
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kozásokon végig vonulni és meggátolni oly zavaro-
kat, minők némely zsinatokon sajnálatraméltó mó-
don mutatkoztak? 

Nem tagadható, igaz, hogy a katholikus világ 
e magasztos harmóniáját egykét hamis hang zavarni 
megkisérlette. De reményeljük, hogy ezen tévelygők 
is megértendik az időnek vagyis inkább az időben 
Istennek intelmét és hivását. Ha valaha, úgy ma 
alkalmazható az Úr szava : aki nincs velem, ellenem 
van. De senki sem lehet Krisztus mellett, aki nem 
áll földi helytartójának oldalán és Krisztussal senki 
sem gyűjthet, ki Péter utódával nem gyűjt . Péter 
széke volt állandóan a katholikus egység közép-
pontja ; de inkább mint valaha, most nyilvánul an-
nak, midőn a Krisztus és egyháza ellen küzdő ha-
talmak ezen kőszál ellen minden erő megfeszítésével 
küzdenek. Ez tehát Istennek korunkbani hivása, 
hogy aki vele lenni és általa megmentetni óhajt , 
Péter székéhez csatlakozzék. Mert aki csak szaka-
dozó szálakkal van hozzákapcsolva, azt az idő ziva-
tarai elsodorják. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , deczember 16. E g y e t e m e s z s i n a t . A mult 

számban említett apostoli i ratnak második pontja a zsinati 
j a v a s l a t t é t e l e k n e k j o g á t é s m ó d j á t szabá-
lyozza. 

„Ámbár a jog és kötelesség a zsinaton tárgyalandó 
ügyeket előkészíteni és az atyák véleménye alá bocsátani, 
senki másboz nem tartozik, mint hozzánk és az apostoli 
szentszékhez ; mindazonáltal nemcsak óhajt juk, hanem a 
zsinati a tyákat ezennel fel is hívjuk, hogy ha van valami 
ügyük, mely közérdekű, szabadon terjeszszék azt elő. 

Minthogy azonban igen jól tudjuk, hogy a zsinati 
a tyáknak adott ezen jog, ha azzal nem bizonyos időben s 
nem bizonyos meghatározott rendszabály szerint fognának 
élni, a zsinaton megtartandó rendnek nem kevés hát rányára 
szolgálna : azért elhatároztuk az azon joggal élést a követ-
kező feltételekhez kötni : 1) A javaslatokat elő kell terjesz-
teni bizonyos, általunk e czélra a római egyház bibornokai-
ból s a zsinat atyáiból kinevezett bizottmánynak. 2) Az 
előterjesztendő javaslatoknak lcözérdeküeknek vagyis az 
egész kereszténységre vonatkozóknak kell lenniök és nem 
pusztán egy vagy más püspöki megyére vonatkozniok. 3) 
Mellékelve kell lenni ezen javaslatokhoz azon hasznossági 
és időszerü^égi indokoknak, melyek az előterjesztő a tyákat 
a javaslattételre ösztönözték. 4) Nem szabad semmi olyast 
tartalmazniok, mi az egyház mindenkori érzületével vagy 
a sérthetlen hagyományokkal ellenkeznék. 

A bizottmánynak, melyhez e javaslatok benyujtatnak, 
kötelességében álland azokat szorgalmasan megvizsgálni s 
véleményével együtt nekünk felterjeszteni elfogadás vagy 
elvetés végett, hogy mi érett megfontolás után határozhas-

sunk afelett, váljon előterjesztessenek-e ezen javaslatok a 
zsinaton." 

A harmadik pont a zsinati atyák által megtartandó 
t i t o k t a r t á s r a vonatkozik. 

„Az okosság azt parancsolja, hogy a zsinat minden 
tárgyalásaira nézve a t i toktartást elrendeljük, miként az az 
előbbeni zsinatokon a körülményeknél fogva történt. Ezen 
ovatossági szabály pedig napjainkban inkább szükséges, 
mint volt bármikor; minthogy az átalánosan elterjedt hitet-
lenség felhasznál minden a lkaimat, hogy a katholika egyház 
s annak tana ellen ellenkezéseket támaszszon. Ennélfogva 
megtilt juk mindenkinek, együtt és külön véve, a zsinati 
a tyáknak, a zsinati tisztviselőknek, a theologusoknak, ka-
nonistáknak és mindazokn ak, kik a zsinati a tyáknak vagy 
tisztviselőknek valamiben segítségére vannak, kihiresztelni 
vagy bárkivel, ki a zsinathoz nem tartozik, közölni a zsinati 
határozatokat, azon előterjesztéseket, melyek a zsinat bírá-
latára bocsáttatnak, valamint a vitatkozásokat és az egyes 
zsinati atyák külön véleményeit. Elrendeljük ezenfelül, hogy 
a zsinat tisztviselői, kik nincsenek püspöki méltósággal fel-
ruházva s mindazok, k iknek mi különös megbizást adtunk, 
melynek teljesítése végett a zsinati tárgyalásokon jelen kell 
lenniök, esküvel fogják magukat kötelezni, miszerint megbí-
zatásukat hűen teljesitendik, a titkot megtart ják mindazokra 
nézve, mit fentebb említettünk, valamint azon teendőkre 
nézve is, melyeknek végzése reájok bizatott." 

A negyedik pont a zsinati előülésekre s mások jogainak 
tiszteletbon tar tására vonatkozik. 

„Minthogy az a tyák megnyugtatására s a lelkek egyet-
értésére nagy befolyással van az, ha a zsinati tárgyalásoknál 
mindenki lelkiismeretesen és szerényen megtart ja azon 
rangfokozatot, mely őt megilleti : azért mi, hogy a netán 
támadható sérelmeknek, amennyire csak lehet, elejét vegyük, 
a különféle méltóságok szerint meghatározzuk a rendet, 
melynek magát mindenki alávetni tartozik. 

Az első rang a mi tiszteletre méltó testvéreinké, a római 
szent egyház bibornokaié, amint püspök-, áldozár- vagy 
szerpap-bibornokok.A másik rang a patriarcháké; a h a r m a -
dik rang, melyet mi különös kegyelemből nekik engedélye-
zünk, a prímásoké azon rend szerint, amint e méltó-ágra 
előmozdíttattak. Ezen engedményezésünk azonban csak 
most ez egy esetre vonatkozik és a prímásoknak semmi 
jogot sem kölcsönöz, sem őket fel nem jogosítja arra, hogy 
mások jogainak prejudicáljanak. A negyedik rang az érse-
keké azon rend szerint, amint az érsekségre kineveztettek. 
Az ötödik a püspököké szinte kineveztetési rendjük szerint. 
A hatodik a semmi egyházmegyéhez nem tartozó apátoké, 
abbates nullius. A hetedik az ünnepélyes fogadalmakat 
letett szerzetes rendek főnökeié, még azon esetben is, 
hacsak átalános holyettnökök s valósággal törvényes jog-
hatóságot gyakorolnak szerzetes rendjeikben, ép oly jogok-
kal s kiváltságokkal élnek, mint a rend generálisa. — Kü-
lömben a fegyelem s az előbbeni zsinatok határozatainak 
értelmében kijelentjük, hogy azon e-etben, ha véletlenül 
valaki a zsinati a tyák közül nem azon helyen ülne, mely őt 
megilleti, szavazna, a bizottmányokban részt venne vagy 
bármi zsinatra vonatkozó cselekményt vinne végbe, ebből 
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még semmi u j jogra sem tesz szert és senki jogát sem sza-
bad sértenie." 

Kihirdettetett továbbá szentatyánknak egy apostoli 
irata, mely azon esetről rendelkezik, ha a zsinat tartama 
alatt a pápa meghalna. Ezen esetben a zsinat ipso facto föl-
függesztetik, az ülések félbeszakíttatnak és nem szabad 
folytattatniok, míg u j pápa nem választatik s ez a zsinatot 
ú j r a egybe nem hivja. 

PÁRIS. M a n n i n g é s M a r é t . (Vége.) Én sem-
miféle utat som tudok, melyen ezen véleményt a legmér-
sékeltebb ultramontán véleménynyel ki birjam egyezteni. 
Ezen tanok frontibus adversis pugnantia dolgok. Szivemből 
szeretnék bizonyos kiegyenlítési módot találni ; nem egy 
középutat, mely magában véve nem más, mint a csalódás 
methodusa, hanem valamely értelmi taglalást, valamely 
belső, világos, fogalmat, mely mgr Maretet is kielégítené a 
szentszék és Péter utódja csalhatatlanságának dolgában. 
Sajnálom, de mást nem tehetek, mint hogy amúgy átmenőben 
azon megjegyzést koczkáztassam, hogy ezen m é r s é k e l t 
vélemény sok zavart fog eredményezni. 

A pápa ex cathedraféle Ítéleteinek kell, hogy vagy 
hibázhatók vagy csalhatatlanok legyenek. Ha, midőn csal-
hatat lanoknak állítjuk őket , túlzásról vádolnak minket, 
váljon nem lesz-e túlzás, ha ez Ítéletektől a csalhatatlanságot 
megtagad juk? Az állítás, tagadás, mindkét részről egyenlő-
kép éles, feltétlen, kizáró. Én az egyik részen ép oly kevés 
mérséklést látok, mint a másikon. Vagy mindakét rész mér-
sékelt vagy egyik sem. 

És ime, azok, kik a pápa csalhatatlanság át védik, úgy 
tekintetnek, mint oly emberek, kiknek i rányában bizalmat-
lansággal kell viseltetni, míg a csalhatatlanságnak tagadói 
mint követésre méltó példányok tüntettetnek elő ; ezekről 
mondatik, hogy mérsékeltek, amazokról, hogy túlzók és szél-
sőségekre ragadnak ; pedig az elsők úgy mint az utóbbiak 
szélsőségbe mennek, mert az állítás és tagadás egyformán 
kizárólagosak és nem engednek sem többet, sem kevesebbet. 

Már pedig a mérsékeltség nem az értelmi, hanem az 
erkölcsi rend tulajdonsága A teljes bizonyosság nem enged 
fokozatokat. A kétely azokat megengedheti, de a bizonyosság 
kizár ja a kételyt minden fokozataival együtt. Mérsékeltnek, 
okosnak, türelmesnek, saját ismeretei irányában bizalmat-
lannak és ellenei irányában minden kétes dologban tiszte-
letteljesnek lenni e rény; de ha bizonyos dolgokról van 
szó, azokat nem olyanoknak mondani, mint aminők, az 
annyi, mint az igazságot megtagadni. A bizonyos dolgokkal 
úgy bánni a mathematikában, mint a bizonytalanokkal, 
annyit tesz, mint az értelmi rend ellen vétkezni ; a kinyi-
latkoztatott igazság dolgában pedig a hitetlenséghez csatla-
kozni. Az egyedüli lehető mérsékeltség azon dolgokban, 
melyek theologiai bizonyossággal bírnak, abban áll, hogy 
az igazság szeretetteljesen hirdettessék ki. A kétségen kivül 
álló igazságok bizonyosságát kicsinyíteni vagy tűrni, hogy 
kétségeseknek tekintessenek, azokat alakjukból ferde néze-
tek miatt kivetkőztetni vagy módosítani előitéletek és a 
közvélemény kímélése miatt , nem mérsékeltség, hanem az 
igazság iránti hűtlenség, mérsékletlen félelem, mérsékletlen 
kímélet bizonyos emberi tekintetek iránt. 

Mgr. Marét egyhelyütt így nyi la tkozik: „Mi a pápai 
tekintélyt csak annyiban támadjuk meg, amennyiben azt a 
római pápának tiszta, csalhatlan, korlátlan monarchicus 
systemájával azonosítják, amennyiben korlátlan monar-
chiájából és személyes csalhatatlanságából egy egészet 
csinálnak." 

Még egyszer mondom, véghetlenül fájlalnám, ha a 
surai püspök szempontja iránt igazságtalan volnék. Ha azon 
tant, melyet most ultramontánnak neveznek, de mely minden 
keresztény iskolát követve, helyesebben katholikus tannak 
nevezhető, jól felfogom, az ebben á l l : hogy a joghatóság és 
hit legfőbb és határozó hatalma, a clavis jurisdictions és 
clavis scientiae, kezdettől fogva és mindenkorra Péternek 
adatott és benne, mint a florenczi zsinat mondja, utódainak. 

Az apostolok utódai a püspökök, servata proportione, 
az egyház pásztori gondoskodásának és előjogainak részesei. 
Mit a püspökök részben birnak, azt a pápa teljében birja. 
Én egyátalán fel nem foghatom, mennyiben kicsinyíthetné 
vagy sérthetné meg Péter primátusa és csalhatatlansága az 
apostolok tekintélyét és kiváltságait és nem birom belátni, 
hogy utódainak tekintélye és előjogai mikép kicsinyíthetnék 
vagy sérthetnék meg a püspöki testületet. A püspökök 
nem birnak kisebb tekintélylyel, mivel fejük többel bir. A 
püspökök a tannak nem kevésbbé birái az átalános zsina-
tokon, mert a zsinatok közti időben fejük az isteni segély 
erejénél fogva olykép vezettetik és istápoltatik, hogy értel-
mezvén a hitet és magyarázván Isten törvényét, nem hi-
bázhatik. 

Az egész egyház, a pásztorok és népek, javára van, 
hogy az Ur lelke megóvja a hibától a főt, melytől a többi 
úgy függ, hogy a vezető hibája az egész nyája t tévútra ve-
zetné vagy az egyház isteni egységét megrontaná vagy az 
átalános egyház tanítóhivatalának alapjait ásná alá. Nem a fő 
kisebbitése emeli fel a püspököket. A püspökök legkisebbike 
felemelve és erősítve érzi magát azon hit által, hogy e sza-
vak : „Ego rogavi pro te", elöljárójához, a fejhez, mondat-
tak és ezen vele való egyessége által, valamint ő általa, 
Péter csalhatatlan hitében meg van erősítve. Ezen helyze-
ten kivül nem ismerek tiszta és független monarchiát. 

Hogy a két vélemény összehasonlítását ismételjük, 
hozzáadjuk : 

Mgr. Marét véleménye az egyház csalhatatlanságát 
az egész testbe helyezi, mintha ez volna lakhelye és csak 
innen, mint következményt, a főbe. Az általam védett tan 
pedig az, hogy az egyház isteni alapítója által a csalhatat-
lanság Péternek, mint látható helyettesének és földi hely-
tartójának adatott és Péter által mindenkorra utódainak és 
az egyháznak. Ezen rendezés erejénél fogva az egyház 
mindig csalhatatlan, cselekvöleg tanításában, szenvedöleg 
hitében. 

Cselekvő csalhatatlanságában az egyház a hibától 
meg van oltalmazva, legyen bár az elszórva az egész vilá-
gon, mint mindig vagy legyen összegyűlve a zsinaton, mi 
csak ritkán történik. Az egyház tizenhét század alatt csak 
tizenhétszer gyűlt egybe és ezen tizenhét század alatt cse-
lekvő csalhatatlansága nem volt félbeszakítva, hanem folyto-
nosan létezett a fővel egyesült püspöki testületben és a főben, 
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mint a pásztorok és nyá j átalános pásztorában és tanító-
jában. 

Péter hite állhatatosságának, hibázhatlanságának vagy 
csalhatatlanságának, ugyanazon isteni ténynek, kifejezésére 
háromféle mód létezik. 

Ha mgr. Marét nem veti el azt, mit épen most előad-
tam, akkor azt gondolom, sőt még azon meggyőződésben 
élek, hogy ezen felvilágosodott ész csalódása talán egyik 
vagy másik ellenének valamely hiányos megkülömböztetésén 
alapszik vagy pedig az őt környezők nyelvének világossági 
hiányából származik. En legőszintébben és legélénkeb-
ben osztom azon kívánságát, hogy a tiszta, világos és 
mint az élet folyójának vize, átlátszó igazság kimondása 
előtt minden eltérő nézetek szűnjenek meg. Lelkiismeretem-
ben, szivembeD, nincsen más gondolat, mint a sziv és akarat 
ezen egyességét előmozdítani és ha ebben, a mit irtam, csak 
egy sértő szó is van vagy oly állítás, melynek védelmére 
nem vagyok köteles, késznek nyilatkozom annak vissza-
vonására. 

A állhatatosság változhatlan erősséget jelent a hitben 
a hatalom és erő támadásakor ; a hibázhatlanság az elmul-
hatlan életerőt és a hit világosságát, mely soha sem hibáz-
ha t ik ; a csalhatatlanság az igazság biztos megkülömbözte-
sét, hogy felfedezze és megrontsa a hazugságot a keresztény 
világ értelmi tévedéseiben. E három előjog munkásságában 
külömböző, de azonos természetében és forrásában. Ez az 
örök isteni segély, mely az egyházban az igazság lelkének 
örök jelenlétéből foly, mely a szentszék és Péter utódjában 
a hitet állandóan, hibázhatlanul és csalhatatlanul fentart ja 
azaz, egyszóval, tegnap és ma és minden időben ugyanaz. 

Nem tudom, mikép értelmezik némelyek a keresz-
ténység történelmét, mely tanúsítja, hogy, miként én azt 
röviden megmutattam, valamint egyesek, úgy egész orszá-
gok szemei mindig a szentszékre és Péter utódjára, mint a 
hit állhatatos, hibázhatlan és csalhatatlan központjára és 
annak forrására voltak irányozva. Ami engem illet, én azt 
tartom, hogy az egész történelem Péter ezen kiváltságáról 
tesz világos tanúságot. Kétszázhatvanhét pápa szakadatlan 
sorban bizonyított, tanított és itélt hitre vonatkozó dol-
gokban. Es csak három van, k ik ellen a pápai csalhatat-
lanság mostani ellenei a heterodoxia vádját emelik. Két-
száz hatvannégynek változhatlan állhatatossága pedig a 
hitben megtámadást nem szenvedett. A három között végre 
kettő, Liberius és Vigil, eretnekségről nem vádoltatik. 

Bármilyen volt legyen Honórius hibája, hanyagság 
vagy határozatlanság, do heterodox nem volt ; nem lehetett 
eretnek, mert azon két levél, melyet tőle bírunk, tanításá-
nak orthodoxiájáról tanúskodik. És egyedül ez azon három 
pápa, kiknek eljárását Péter kiváltságainak ellenei ezen 
kiváltság ellen felhozhatják. Ami engem illet, azon gyenge 
árnyék, melyet Péter kétszáz hatvanhét utódjának kimond-
hatlan fényére vethetne e három eljárása, semmiben sem 
rendíti meg azon bizalmamat, melyet sz. Leo szavaival fe-
jezek ki : „Soliditas enim illa, quam de Petra Christo 
etiam ipse Petra factus accepit, in suos quoque se transfudit 
haeredes" (Bellarm.de SummoPontif . lib. cc. VII I ad XIV. 
In dieAssumt. Serm. c. 4.) és azért mi Péter székéről bizton 
elmondjuk a királyi próféta szavait : „Tlironus eius, sicut 

sol in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternnum : et 
testis in coelis fidelis." (Ps. 88.) 

F L O R E N C Z . Nem lehet tagadni, hogy az egyetemes 
zsinat mindjárt működése kezdetén ominósus az egyház 
elleneire nézve. A hires bajor miniszter, Hohenlohe, ki az 
egész világba szétküldötte hires sürgönyét, cselekvésre hí-
ván fel az államokat az egyetemes zsinat ellen, igen inga-
dozik és mondhatni, hogy elég szemtelenség kivántat ik ah-
hoz, oly eclatans igazságtalanság elkövetése után megveretni 
s mégis helyen maradni. •— A másik hires miniszter, ki 
Hohenloheval egyetértett s ki még az olasz püspököket 
Rómában is megajándékozta egy bajoreredotü röpiratnak 
olasz fordításával, •— természetesen az infallibilitás ellen, 
már megbukott és helyét másnak volt kénytelen engedni. 

Mit mondjunk Olaszország különféle városaiban 
az egyetemes zsinat ellen színpadra hozni szándékolt tün-
tetésekről? Ezek mind fiascot csináltak. És ahol mégis 
megtörténtek ezen demonstrátiók, azt mutatták, hogy a 
tüntetők nemcsak az egyháznak ellenségei, hanem minden 
társadalmi rendnek. Felforgatás, forradalom, a czél, melyet 
elérni iparkodnak és csak azért tüntetnek első sorban az 
egyház ellen, mert tudják, hogy az egyház azon támpont, 
melyen minden társadalmi rend nyugszik. Ha egyszer az 
egyházat sikerülend megbuktatniok, ha az egyház tanait 
sikeriilend az emberek sziveiből egyik-másik államban ki-
ragadniok, a kormányokkal könnyen fognak tudni elbánni. 
Es a kormányok ezt még sem látják be. Quem Deus per-
dere vult, excoecat ! 

Legnagyobb fiascot csinált azonban a nápolyi anti-
concilium. Mily lárma, mily buzdítás, mily készület, erő-
feszítés, történt az egyetemes zsinat kihirdetése óta, hogy az 
anticoncilium sikerüljön s paralyzálja az egyetemes zsinat 
leendő határozatait. És natus est ridiculus mus. Miként 
egykor a Róma ellen induló garibaldistákat Aspromontenál 
maga az olasz király verette szét : úgy most Nápolyban a 
tüntetőket maga az olasz kormány kergette szét. És Rómá-
ban megmosolyogták ezen törekvéseket. 

Az isteni gondviselés ugyan sokat enged megtörténni, 
de az egyetemes zsinat paródiája most még sem sikerült. 

Az anticonciliumnak decz. 8-án kellett volna meg-
nyílni, hogy a tüntetés egyidőben vegye kezdetét az egye-
temes zsinattal. De ez sem sikerült. A majmoló szabadkő-
művesek nem kaptak e napra Nápolyban alkalmas helyi-
séget; összegyűltek tehát decz. 9-én a Fiorentin-szinházban. 

Ricciardi, ezen gyerekes jó úr, kit nem az ész, hanem 
a Róma elleni gyűlölet vezérel minden léptében, a színpadon 
elfoglalta az elnöki széket. A nézőhelyen megjelent vagy 
500 gyűlésezni akaró ; a páholyokban pedig nőket lehetett 
látni, olyanokat, kik a női emanczipátiót sürgetik s minők 
annak idejében Garibaldi táborában tettek különféle hős és 
nem hős szolgálatokat. 

Ricciardi által adott jelre mindenekelőtt a világ kü-
lönféle részeiből érkezett üdvözlő s hódoló feliratok olvas-
tat tak fel. Először a kitűnő férfiak levelei vétettek elő, olya-
nokéi, kik jobbnak látták otthon maradni és csak néhány 
sor által akarták magukat e mulatságos gyűlésen képvisel-
tetni, például, Hugo Victor, a hires franczia forradalmár. 
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A kitűnőségek leveleinek elolvasása után a kevésbbé kitűnő, 
másod- vagy Isten tudja, banyadrangu egyéniségek iratai 
vétettek elő. (A magyarországiaké alkalmasint a legutolsó 
helyen említtetett !) Ezen utolsórangu kitűnőségek közt sze-
repelt egy amerikai vadnak levele'is. 

A felolvasások után megkezdődtek a beszédek. Leg-
először Ricciardi emelt szót, mint elnökhöz illik. Beszéde 
nem tartalmazott egyebet, mint szitkokat Róma és a pápa 
ellen. Az elnököt tárgyban és modorban követték a többi 
szónokok. Minden erősebb kitörést tapsokkal, b ravókka l , 
jutalmazták meg egymás iránti tekintetből a gyűlés tagjai . 
Jön azután egy szónok és ez spanyolul beszél; ezt a nagy 
többség nem érti és kezdődik most a sok belebeszélés, ki-
áltozás, hogy egymást jobban megértsék. Midőn a gyűlés 
tagjai legjavában morognak, elterjed a hir közöttük, hogy 
a spanyol szónok mexicói. Erre felvidulnak az ábrázatok s 
az ismeretlen szónok egyhangúlag éltetni hall ja Mexicót; 
mely a császárokat legyilkolja. E jelenet volt a legérdeke-
sebb az egész gyűlésnek csúfolt csődületen. Eközben az el-
nök egy más urat mutat be s midőn nevét mondja, hogy ez 
Tognetti,lázas éljenzésbe törnek ki a tagok. Azt ugyan senki 
se tudja,váljon ez a Tognetti rokona-e a Rómában gyilkosság 
miatt kivégzett Tognettinek, a „vértanúnak" ; de az mind-
egy, neve ugyanaz, tehát éljen. A kedves fogadtatás által 
felbátorítva, Tognetti elkezd beszélni, természetesen a pápa 
ellen. Szabadság, egyenlőség, testvériség, hazafiság, hóhér, 
zsoldosok, halál s Isten tudja még mily gyújtó szavak nem 
peregtek le nyelvéről. Ezzel vége volt a gyűlésnek. 

Másnap, deczember 10-én, ismét megnyilt az anti-
concilium. Mindenekelőtt a gyűlés promótora által a követ-
kező négy pont terjesztetett tárgyalás alá : 1) A vallássza-
badságról s azon módokról, melyek által azt legteljesebben 
és legbiztosabban el lehet érni. 2) Az államnak az egyház-
tóli teljes elválasztásáról. 3) Egy minden vallástól független 
morálnak megalapításáról. 4) Egy nemzetközi társulatnak 
felállításáról, mely az erkölcsi s vagyoni közjólétet elő-
mozdítsa. 

Midőn Ricciardi e négy pont elfogadását meg akar ta 
szavaztatni, felkelt Del Vecchio és mindenekelőtt az ember 
jogainak biztosítását óhajt ja kimondatni. 1) Az egyetemes 
zsinat hirdeti a hitet és maradás t : az antizsinat ennek elle-
nében a tudományt és haladást. 2) Az embernek lélekisme-
reti szabadságát, eltörültetvén minden hivatalos isteni tisz-
telet és egyház. 3) Az embernek politikai szabadságát, 
átalános szavazat, suffrage universel s minden politikai s 
polgári jognak egyenlő gyakorlata. 4) Az embernek vagyoni 
szabadságát és a társadalmi igazságszolgáltatás felállítását. 
— Hogy e czélokat elérhesse a következő eszközöket ajánlja 
Del Vecchio a gyűlés figyelmébe : a szabadgondolkodók tár-
sulását, népszerű iratoknak terjesztését, lapok felállítását, 
előadások, meetingek tartását , a népnek ingyen, kötelező 
oktatását. — Elfogadtatik és előadó megéljeneztetik. 

Mora ügyvéd pártolja Del Vecchiot. Az embert egészen 
fel kell karolni, ki őt elválasztja, megöli. Az egész ember 
legyen szabad, szabad lélekismeretben, politikában s társa-
dalmi állapotában. Hiú ábránd azt hinni, hogy az ember 
lélekismeretben szabad lesz, míg nem az politice. A politikai 
Despotismus minden időben a theocraticus despotismusra 

támaszkodott s viszont. Azért szükséges az átalános szava-
zatjog s a jogoknak egyenlő elosztása, akkor lesz azután 
lélekismereti szabadság is. 

Beszélt még Pantaleo, Garibaldinak volt tábori papja. 
Előtte szólók állításait helyesli s elfogadja, csak azt óhajt ja, 
hogy vallásszabadság helyett mindenütt lélekismereti sza-
badság említtessék. Óhaj t ja még, hogy a papból is csinál-
janak már embert, minthogy eddig a társadalomból ki volt 
zárva. 

Szólottak még Gambuzzi, Montalbáno s mások, mire 
Ricciardi szavazást óhajt a tett javaslatok felett. De szóhoz 
jutni többé senki sem tudott. Valóságos babilóniai torony-
építés volt. Midőn végre nagynehezen névszerinti szavazás-
hoz fogtak, belépnek a francziák. Volt taps, öröm, evvivák, 
halljuk a francziákat . 

Ekkor Regnard úr kezd francziául beszélni. Bocsána-
tot kér, hogy francziául beszél stb. Beszédében kijelenti, 
hogy itt semmiféle vallásról sem lehet szó, itt csak lélek-
ismeretszabadságot kell említeni. A katholicismus nemcsak 
Rómát nyomja el, hanem az egész világot. A pápaságot csak 
a franczia foglaló sereg ta r t ja fen daczára annak, hogy mi 
azt nem akar juk . Er re következett éljen Francziaország, 
éljen Olaszország, éljen a franczia köztársaság és sok más 
hatalmas phrázis Napoleon stb. ellen. 

A vége a színházban játszott o komédiának az lett, 
hogy a köztársaság éltetésére, a halál emlegetésére, a jelen-
volt rendőrfőnök a törvény nevében a gyűlést feloszlatta. 
Ezek protestáltak, azután szétmentek. 

Ugye hatalmas fiasco ? 
Ily emberek akar ják azután Rómát paralyzálni ? ! 
És midőn ezek történtek, akkor mondatott Párisban, 

hogy Olaszországban a rend napról napra jobban meg-
erősödik ! 

IRODALOM 
S a n c t o r u m P a t r u m o p u s c u l a s e l e c t a in usutn 
praesertim Studiosorum Theologiae. Edidit et commentariis 
auxit H. Hurter S. J . Professor p. o. Theologiae in C. R. 
Universitate Oenipontana. Cum approbatione Celsiss. ac 
Reverendiss. Ep. Brix. et Facilitate Superiorum. Oeniponti. 

Libraria academica Wagneriana. 1868. 

(Folytatás.) 

A 11-ik fejezetben leiratik szent Cypriánnak szám-
űzetése. Ulis, — gentilibus, — patr ia nimis cara et commune 
nomen es t ; cum parentibus nos et parentes ipsos, si contra 
Dominum svaserint, abhorremus. Illis extra civitatem suam 
vivere gravis poena est ; christiano totua hie mundus una 
domus est. Unde licet in abditum et abstrusum locum fuerit 
relegatus, admixtus Dei sui rebus, exilium non potest com-
putare. Adde, quod Deo integre servions, etiam propria in 
civitate peregrinus est. A száműzetés helyét igy ir ja le : 
Fingamus locum ilium situ sordidum, squalidum visu, non 
salubres aquas habentem, non amoenitatem viroris, non 
viciniam litoris ; sed rupes vastas silvarum inter inhospitas 
fauces desertae admodum solitudinis avia mundi parte sum-
motum. 

Szent Cypriánt száműzetése helyén, Curulisban, sokan 
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meglátogatták ; de részesült itt egy visióban is, mely a 12-ik 
fejezetben igy iratik le : Eo enim die, quo primum in exilii 
loco mansimus, (nam et me inter domesticos comités digna-
tio charitatis ejus delegarat exulem voluntarium, quod uti-
nam et inpassionelicuisset!), apparuit mihi, inquit, nondum 
somni quiete sopito juvenis ultra modum enormis, qui cum 
me quasi ad praetorium duceret, videbar mihi tribunali 
sedentis tum proconsulis admoveri. Is ut in me respexit, 
adnotare statim coepit in tabula sententiam, quam non scie-
bam, nihil enim de me solita interrogatione quaesierat ; sed 
enim juvenis, qui a tergo ejus stabat, admodum curiosus 
legit, quidquid fuerat adnotatum. E t quia inde verbis pro-
ferre non poterat, nutu declarante monstravit, quid in litte-
ris tabulae illius haberetur. Manu enim expansa et compla-
nata ad spatae moduui, ictum solitae animadversionis imi-
tatus ; quod volebat intelligi, adinstar liquidi sermonis 
expressit. Intellexi sententiam passionis futuram. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
rj 

— Személyzetiek. O felsége a pécsi székeskáptalannál 
megüresedett nagypréposti állomásra Sláby Ferencz pécsi 
kanonokot és székesegyházi foesperest kinevezni, ugyanezen 
káptalannál Jónás József éneklökanonoknak az olvasókano-
nokságra és a keresztelő szent Jánosról nevezett pécsvári 
prépostságra, Feszti Károly tolnai főesperesntk az éneklő-
kanonokságra, Troli Ferencz kanonoknak az őrkanonok-
ságra, Báan József ka nonoknak a székesegyházi főesperes-
ségre és Girk Alajos kanonoknak a tolnai főesperességre 
leendő fokozatos előléptetését jóváhagyni kegyeskedett. — 
Továbbá, a munkácsi görög-katholikus székesegyházi káp-
talannál megüresedett nagyprépostságra Hadzsega Bazil 
olvasókanonokot kinevezni, ugyanezen káptalannál Csopey 
Antal éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Labancz 
Sándor iskolás kanonoknak az őrkanonokságra, Medveczky 
Bazil kanczellárkanonoknak az iskoláskanonokságra és 
Seregélyi Sándor hetedik kanonoknak a kanczellárkanonok-
ságra leendő fokozatos előléptetését jóváhagyni és a szent 
Mihály főangyalról nevezett körtvélyesi czimzetes apátságot 
Csopey Antal kanonoknak díjmentesen adományozni ke-
gyeskedett 

— Sartori Károly primási könyvkereskedő előfizetést 

hirdet „Weckstimmen für das katholische Volk" czimü évi 
12 füzetből álló röpiratkákra. Ara 80 kr., póstaküldéssel 1 
fr. — Oly kitűnő egyének, minő egy Stolz Albán, de magá-
nak a vállalkozónak neve is kezeskednek arról, hogy e fü-
zetek minden tekintetben meg fognak felelni a kath. nép 
igényeinek. Azért méltán a jánl juk. 

— Miként bánnak el a kereszténységgel a szabadgon-
dolkodók, kimutatja dr. Mook egykori pretestan3 lelkész, ki 
a bajor Wochenblattban igy ír : .An keinem Orte wird mehr 
gelogen, als auf der Kanzel. Keine Versammlung repraesen-
tirt weniger Wissen und Bildung, als eine sogenannte Got-
tesdienstliche. Wenn man das einmaleins betet, hat es mehr 
Sinn, als das sogenannte apostolische Glaubensbekenntniss. 
. . . Das historische Christenthum ist eine Verirrung des 
religiösen Gefühles. Die religiöse Wissenschaft ist ein stag-
nirender Morast stb. stb, Es ilyen emberek irnak azután a 
nép számára lapokba vagy maguk szerkesztenek iratokat és 
taní t ják az embereket ! 

— A pápa csalhatatlanságáról egy német theologus 
így nyilatkozott : A pápa csalhatatlanságát, ha ex cathedra 
beszél, minden püspök hiszi. Némelyek azonban inopportu-
nusnak tar t ják , hogy a népnek megmondassák, miszerint 
azt higye, amit püspöke hisz. 

— Rómában van jelenleg egy orosz ágens, ki mindent 
elkövet, hogy Oroszországot és a szentszéket egymáshozi 
közeledésre hangolja. — Fölösleges törekvés. Róma rögtön 
kezet nyújt, ha a czár megszűnik üldözni a katholicismust 
s a deportáltakat haza ereszti. 

— Florenczban is volt anticoncilium, élén expater 
Gavazzi, ki hatalmas hangon dörögte : le Rómával, éljen 
Garibaldi. Magok a florencziek is szánakoztak ezen csőcse-
léken, mely utczáról utczára j á r t hasonló kiabálások közt. 
A lorettoi anticoncilium Sbarbaros tanár indítványára el-
fogadta, hogy a babonaság kiirtására, — értsd a katholi-
cismust, — társulatot szerveznek ; apostolul egyedül Gari-
baldit ismerik. — Szegények. 

— Királynénk Rómában van. Mennyit lármáztak ez 
ellen a liberális lapok, mint valami hazaárulási bün ellen ! 
De most más bántja őket ; az t. i., hogy a király maga szán-
dékozik a királynéért menni Rómába. No ez már mégis sok ; 
hogy merészel egy uralkodó Rómába menni ? Vándorolhat 
boldog, boldogtalan, hova neki tetszik, de egy kath. ural-
kodó ne merészeljen Rómába menni. Gyönyörű liberalismus. 
Még sem lehet tiszta azon liberálisoknak lelkiismerete, kik 
annyira félnek egy római úttól. 

Három évtizede már, hogy a „Religio" katholikus egyházi s irodalmi folyóirat, mint a ft. magyar 
kath. papságnak lapja, létezik s létezését azon ft. papságnak köszöni, mely azt eló'fizetései által fentartotta 

A lapnak létezése vagy nemlétezése felett tehát a ft. papság határoz eló'fizetései által. 
Mi Isten kegyelmével a jövő 1870-ik évben is szándékozzuk a lapot kiadni s előfizetésre a ft 

papságot ezennel tiszteletteljesen felhivjuk. 
Előf i ze té s i <lij : Vidéken postaküldéssel egész évre IO ft. 5 0 kr. , félévre 5 ft. 2 5 kr. Hely-

ben egész évre 0 ft. 8 0 kr., félévre 4 ft. 9 0 kr. 
Előfizethetni: vidéken minden kir. postahivatalnál, helyben Kocsi Sándor könyvnyomdájában, al-

dunasor 9. sz. — Pesten, 1869. év deczember 8-án. 
Cselka Nándor, 

tulajdonos, felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldnnasor sarkán. 9. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán éa 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, deczember 25-én. 31. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (a te-
rézvárosi plébánián)s Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, (haltér és aldu-
nasor sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Remény és félelem a zsinat alatt. — 
A fm. herczegprimásnak a jubileumra adott intelme. — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Remény és félelem a zsinat alatt, 
(Folytatás.) 

Visszatérünk ismét annak megszívlelésére, ami 
a jelen megszomorító körülményei daczára egy jobb 
jövő reményét kelti fel bennünk. A mult század vége 
felé az állami életben bekövetkezett zavarok alatt 
nemcsak több szerzetes rend, hanem egyéb intézmé-
nyek is romlásnak indultak Európában, melyek által 
az egyház élete nyilvánult és ápoltatott, a tenge-
reken túl pedig az ezelőtt annyira virágzott missiók 
majd egészen tönkre jutottak. De alig állott helyre 
ismét a rend és béke és adatott vissza a zsarnok 
legyőzésével feje az egyháznak, ismét megújult az 
egyháznak soha ki nem haló ereje a sebek gyógyí-
tására, a károk megtérítésére; és e tevékenység év-
ről évre növekedett, míg eredményei egész nagysze-
rűségében jelenkezett. Az áldozárok, szerzetesek és 
szerzetesnők, ezerei mindent elhagyva eveztek át a 
tengereken, hogy távol égöv alatt az Úrnak elpusz-
tított szőlejét újra műveljék és sokan köziilök vér-
tanúi halált szenvedtek. Ha nem sikerült nekik ed-
dig mindazt, mit az istentelenség lerontott, felépíteni, 
működésüket kiterjesztették oly népekre is, kik Jé-
zusról eddig soha nem hallottak. Európában pedig 
a régi szerzetesrendek megujult erővel léptek az 
üdvös működés terére és ujabbak keletkeztek. Buzgó 
és hithű papság nevelésére sok papnövelde keletke-
zett vagy bővíttetett. Az ismét életbeléptetett nép-
missiók és papi gyakorlatok, exercitiumok, milliók-
ban keltették fel az ajtatosság szellemét. Ehhez já-
rulnak a társulatok, egyesületek, melyek fokozatos 
kiterjesztése és mindinkább sikeres működése által 
alig reménylett eredmények érettek el; végre, a 
művelt és magasbkörökbeli convertiták nagy száma. 
Bizonyára, aki Anglia, Franczia-, Németország jelen 

állapotát a negyven év előttivel összehasonlítja, ha 
hittel bir, be fogja vallani, hogy mindez Isten ujja. 

Mindezen eredményekre nézve megjegyzendő, 
hogy azok létrehozásában a papság majd mindenütt 
a katholikus nép önkénytes támogatására volt utalva. 
Hajdan a tengerentúli missiók, szerzetesrendek, há-
zai alapíttatását, fentartását jobbára katholikus 
fejedelmek nagylelkűségének köszönheték és az egy-
ház ugyanazon czélnak szentelt alapítványok békés 
birtokában volt. Midőn félszázad előtt a restauratio 
műve megkezdetett, alig találkozott néhány fejede-
tem, ki áldozattal késznek nyilatkozott a támoga-
tásra; az egyház birtokaitól megfosztottan nem igen 
akadt sok hivőre, kik vagyonukkal ujabb alapítá-
sokhoz járultak. Mindennek daczára ma a missiók 
feflállanak, papnöveldék emelkedtek, az északi vidé-
keken templomok, iskolák, alapíttattak, jó könyvek 
terjesztése eló'mozdíttatott. Ezek a hitben tevékeny 
szeretet művei, melyet Istennek irgalma felélesztett. 
Ha napjainkban is, mint oly sokszor a múltban, fér-
fiakat küldött volna, kiknek szavait rendkívüli szent-
ség fénye, csudák és jóslatok követték, az eredmény 
nagyobb alig leendett. Az Úr keze tudniillik meg 
nem rövidült és kifürkészhetlen bölcsesége külöm-
böző utakon ugyanazon czéloklioz jut. 

Mindemellett azonban igaz marad, mit fentebb 
az egyházat ostromló hatalmak nagyságáról és ki-
terjedéséről mondottunk ; mert a katholikus törek-
vések ellen működő hitetlenek száma a legtöbb or-
szágban felette n a g y ; de amit mondani kívánunk 
abban áll, hogy mialatt a hitetlenség, erkölcsi rom-
lottság és a minden szent elleni düh, borzasztó mérvet 
öltött : az Üdvözítőhöz hiven ragaszkodókban is oly 
buzgalom mutatkozik, minőt az egyház csak leg-
szebb napjaiban látott. Ez az, mi reményünket fo-
kozza. 

De mi az hát, mit tulajdonképen a zsinattól 
várhatunk ? Talán az, hogy az Istentől és országá-
tól elfordultak az igazság ismeretére jutván eddigi 
utaikat elhagyandják ? Hogy a fejedelmek és kor-
mányok a helyett, hogy az egyházat működésében 
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gátolják, inkább vele újra egyesülve a kor romlott-
sága ellen harczolanduak ? Istennél minden lehetsé-
ges. De a történet arra tanít, hogy a változások, 
melyeket a Gondviselés a dolgok látható rendében 
eszközöl, csak lassan és megfelelő' előkészítés után 
következnek be. Távol attól, hogy hason átalakulás 
napjainkban előkészítve lenne, minden inkább el-
lene látszik működni. Azon mértékben, melyben 
Isten az egyház püspökeiben és a szavukat követő 
hivekben a hitnek szent tüzét felélesztette, szapo-
rodtak a kornak bajai is : hitetlenség és az ettől 
elválaszthatlan erkölcsi romlás, a judaismus és a 
titkos társulatok befolyása, az istennélküli tudo-
mány és a munkás osztályok lázongó mozgalmai. A 
népek, melyek a közéletben Krisztust vallották és 
egyházának hódoltak Spanyol- és Olaszhonban, épen 
most készülnek befejezni a tőlei elválást és Német-
lion katholikus kormányai ugyauazon örvény felé 
sietnek. (Vége köv.) 

A fui. hgprimásnak a jubile mura adott intelme. 
Cum nihil Nobis jucundíus accidere possit, quam man-

datis Summi Pontificis obsoquentissime morém gerere, con-
cessam ab eodem plenariam in Jubilaei forma Indulgentiam 
praesentium tenoré Vobis, ac per Vos cunctis pastorali 
Nostraecuraecreditis fidelibusannuntiamus et promulgamus, 
dulci Nos recreantos spe fore, ut tam Vos, quam fideles, pleno 
ore, plenisque animis hausturi sitis do apertin fontibus Sal-
vatoris. Quod jam ad tempus concessae Indulgentiae adtinct, 
illud pro Auctoritate Nobis delegata in terminum, qui ab 8-a 
Decembris anni labentis usque diem volvitur, quo Concilio 
generali finis imponetur, defigimus. 

Ad partes pertinebit DD. Curator um populum fidolem 
Dominica I. aut II . Adventus de impendente Gratiae tem-
pore commonere ac edocere, hacque ratione ad lucrifaciendam 
Indulgentiam praeparare. Die octava Decembris, quae imma-
culate conceptae Doiparae Virginis honoribus sacra est, 
quave Concilium Romae aperietur et in Archi-Dioecesi 
Jubilaeo initium dabitur, in Ecclesiis omnibuä parochialibus 
et etiam Regularium celebretur Missa Cantata sub exposito 
Ssmo Sacramento, quodipsum usque finem Concilii et tem-
poris Indulgentiae singulis quoque diobus Dominicis ac 
festis fiat oportet. Postrema Indulgentiae die, qua etiam 
Concilium concludetur, insuper in praedictis omnibus Eccle-
siis decantetur Hymnus Ambrosianu3 „Te Deum," eo 
gratiae Deo agantur, bonorum omnium largitori pro coele-
stibus donis, in Ecclesiam suam^infinita largitate profusis. 

Pendente Indulgentiae tempore pastores animarum in 
id intentos esse oportebit, ut pia opera, quibus gratia Indul-
gentiae a Summo Pontifice concessae adnexaest , a fidelibus 
ad amussim praestentur; sunt autem haec opera sequentia: 
visitatio Ecclesiarum, preces in iis fundendae, jejunium, 
confessio sacramentalis et communio, nec non eleemosyna. 
Qui duas per Nos designatas Ecclesias vel unam earum 
intra definitum Indulgentiae jubiláris tempus binis eadem 

die vicibus visitaverit, primae conditioni lucrandae Indul-
gentiae satisfaciet. Scopo hoc Strigonii designamus Basili-
cam nostram primatialem, Ecclesiam item Conventualem 
PP . Franciscanorum ; Poaonii designamus Ecclesiam Colle-
giatam ad S. Martinum E., item Ecclesiam Ssmi Salvatoris 
sive Societatis Jesu ; Tirnaviae autem designamus Ecclesiam 
itidem Collegiatam ad S. Nicolauin E. et Conventualem P P . 
Franciscanorum. Alibi vero locorum ipsos animarum pasto-
res delegamus, ut praeter parochialem aliam Ecclesiam, aut 
hac déficiente, sacellum, si quod in communitate cxistit vel 
crucem aut statuam quampiam désignent visitandam. Qui 
huic conditioni satisfacere nequeunt, v. g., gravi et diuturno 
morbo laborantes, atque ideo lecto affixi, in carceribus de-
tenti, pro his visitandarum Ecclesiarum obligationem Con-
fessarii in aliud pium ac bonum opus commutare possunt. 
Quo tamen obtutu generatim meminerint Confessarii caven-
dum sibi esse, ne leviori quacunque causa induci so patiantur 
ad opera praescripta commutanda. Quod autem ad moniales 
in perpétua clausura degentes adtinet, Confessariis earum 
Ordinariis facultatem impertimnr designadi in Ecclesia 
Asceterii duas ara3, coram quibus dum moniales preces suas 
persolverint, conditioni visitandarum Ecclesiarum respon-
d e a t , praedicto Confessariorum jure visitationem altarium 
in aliud opus commutandi pro lecto affixis monialibus firmo 
manente. 

Ecclesias eo fine visitandas apostolicum urget breve, 
ut in his per aliquod temporis spatium pro omnium misera 
errantium conversione, pro sanctissimae fidei propagationo 
et pro catholicae Ecclesiae pace, tranquillitate ac triumpho 
devote oremus. Haecque est conditio obtinendae Indulgen-
tiae altera. Deo enim soli cognitum est arcanum verborum, 
quaq spargunt lucem, mentem obstinatam frangunt, duritiem 
cordis emolliunt, voluntatem transformant, atque ex infensis-
simis veritatis inimicis ardentissimos ejusdem efformant Apo-
stolos. Preces S. Stephani elicuerunt de coelis vocem illam mi-
sericorditer terribilem,quae Saulum prostravit et ex ipso Pau-
lum efîecit.Orationemhanc e sententiaBenedicti XIV. oportet 
esse vocalem,neque sufficit mere mentalis. Ne vero rudioresaut 
tenerioris conscientiae fideles eatenus scrupulis agitentur, do-
ceant pastores animarum atque confessarii fidelcm populum : 
hanc lucrandae Indulgentiae conditionem a quolibet exsolvi, 
qui praemisso Symbolo apostolico Orationem Dominicam et 
Salutationem Angelicam quinquio3 ad intentioncm Papae 
devote recitaverit, eo suapte intellecto, quod fidelibus innu-
endum simul sit, Deum non ore, sed ardenti solum corde 
adorari. 

Jejunium porro ceu comparandae Indulgentiae tertia 
conditio per breve apostolicum sistitur ; jejunium, quod 
praeter consucta quatuor anni tompora, tribus diobus, etiam 
non continuis, puta quarta et sexta feria et Sabbatho, per-
solvatur. Quicunque Jubilaei participes reddi cupiunt, ii 
omnes, etsi fors alias jejunii ecclesiastici lege haud obstrin-
gantur, jojunare aut vero hujus commutationoin in aliud 
opus salutare apud Confessarium sollicitare debebunt. 

Quartum maxime essentiale nullo unquam pacto rela-
xandum lucrandae Indulgentiae requisitum per breve apo-
stolicum praedicatur Confessio Sacramentalis intra praesti-
tutum pro Indulgentia tempus absolvonda. — Hanc Bone-
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dictus XIV ita necessariam esse tenet, ut ne contritionis 
quidem perfeetae actu earn compensari posse putet, testem 
appellans S. Indulgentiarum Congregationem, quae missio-
naries in remotis infidelium regionibus versantes, ubi nulla 
est Confessarii copia,Indulgentiarum earum consequendarum 
incapaces declaravit, quae „vere poenitentibus et confessis" 
conceduntur. Hinc etiam illis, qui venialium nonnisi pocca-
torum se reos sentiunt, pariter Confessio ob Indulgentiam 
est necessaria; non quasi peccata venialia cofiteri neces-
se foret , sed quoniam Confessio ad Jubilaeum obti* 
nendum velut conditio praescripta sit. S. Carolus Borro-
maeus suadet, ut operibus praescriptis majoris securitatis 
ergo Confessio sacramentalis praemittatur. Graviores tamon 
cum Benedicto XIV. theologi pro illa militant sontentia, 
opera pia sine Confessione praemissa suscipi et continuo 
exerceri posse, dummodo persolventes opus ultimum, pro 
lucranda Indulgentia praoscriptum, in statu sint gratiae. — 
Hinc prono fluit alveo, omnem praevie confessum, qui in 
peccatum lethale, antequam ultimum opus perfecerit, pro-
lapsus est, aut hujusmodi peccati ex inculpata oblivione in 
Confessione praetermissi recordatus fuerit, non quidem ad 
opera jam praestita, sed ad Confessionem iterandam strictis-
sime obligari, quandoquidem ad Indulgentiam consequendam 
status gratiae absolute requiratur, cum remissioni poenae tem-
poralis nonnisi peccato et poena aeterna deleta locus esse possit. 

Ad Confessionem urgente brevi apostolico accédât 
quoque sacra Communio, necesse est et quidem actu ac 
digne suscepta ; dispensantur tarnen ab hac pueri, qui etsi 
peccata sua jam confessi fuerint, ad sacram tarnen synaxim 
nondum admitti possunt. 

Denique ad Indulgentiam Jubilaei consequendam breve 
apostolictun ordinat quoque eleemosynam, quam quisque 
pauperibus, prout unicuique devotio suggesserit, eroget; 
quam omnes, etiam Reguläres et pauperes, largiri tenentur, 
quibus si nefors nihil quod tribuant,suppetat, commutationem 
ejus in aliud opus bonum flagitent. 

Haec sunt opera illa pia, quibus omnibus sine discri-
mine fidelibus vacandum erit, siquidem donorum gratiae e 
thesauro coelesti inexhausto, per Vicarium J . Christi rese-
rato, scaturientium rcapso participes fieri anhelent. Vestrum 
igitur erit, dilectissimi Filii, haec fidelibus curae vestrae 
pastorali concreditis et verbis declarare et exemplo proprio 
commendari?, ut ad apprehendenda charismata meliora ala-
criores redditi, laetiores vitae christianae fructus promant. 

Jnbilaeis nonnullae praerogativae, privilégia scilicet 
et facilitates singulares, adnectuntur, per quas quidem potis-
simum ab indulgentia plenaria simpliciter sic dicta differunt. 
— De iis in gratiam et pro directions Confessariorum pauca 
delibabimus. — Quod confitentes concernit : omnibus et 
singulis Christifidelibus, secularibus et regularibus, cujusvis 
Ordinis et Instituti, venia conceditur et facultas, ut sibi ad 
hunc efFectum eligere possint quemcunque presbyterum 
Confe8sarium, tam secularem, quam regulärem, ex actu 
approbatis a locorum Ordinariis, — qua facultate uti possunt 
etiam moniales, novitiae, aliaeque malieres intra claustra 
degentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro moniali-
bus. — lpsos vero Confessarios, semper tarnen ad audiendas 
Christifidelium sacramentales ,Confessiones approbatos et 

jurisdictione provisos, his amplissimis facultatibus pro tem-
pore Indulgentiae jubiláris exornat03 esse voluit Beatissi-
mus Pater : 

1-o Facultate absolvendi a censuris et casibus reser-
vatis ; vi cujus approbati per Nos Confessarii durante Jubi-
laeo poenitentes quoscunque ad sacrum accedentos tribunal 
ab excommunicationis, suspensions, aliisque ecclesiasticis 
sententiis et censuris, a jure vel ab homine quavis de causa 
latis vel infiictis ; nec non ab omnibus peccatis, excessibus, 
criminibus et delictis, quantumvis gravibus, sive Nobis, sive 
Sedi Apostolicae, speciali licet forma reservatis et quorum 
absolutio alias quantumvis ampla non intelligeretur concessa 
in foro conscientiae; — ast hac tantum vice absolvere et li-
berare valeant. 

2-0 Facultate dispensando commutandi vota quaecun-
que simplicia, etiam jura ta et Sedi Apostolicae reservata. Ex-
cipiuntur tamen : a) vota castitatis et religionis ; —b) vota, 
quae a tertio acceptata fuerint, seu >n quibus agitur de prae-
judicio tertii, quatenus ea vota sunt perfecta et absoluta ; — 
c) vota poenalia, quae praeservativa a peccatis nuncupantur, 
nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a 
peccato refroenet, quam prior voti materia. — Noverint ta-
men Confessarii inter materiam voti et eam, quae substitui-
tur,proportionem quampiam obtinere debere, hoc enim verba, 
quae in litteris Apostolicis occurrunt : „dispensando coin-
mutare" significant teste Benedicto XIV. ; — memine-
rintque hanc per eo3 facultatem nonnisi in sacro tribunali 
exerceri posse. 

3-io Facul tate dispensandi super irregularitate, e 
violatione censurarum contracta, quatenus ad forum exter-
num non sit deducta vel de facili deducenda. Non tamen 
tribuitur facultas dispensandi super alia quavis irregulari-
tate sive ex delicto 3Íve ex defectu, vel publica, vel occulta 
aut nota, aliaque incapacitate aut inhabilitate quoquo modo 
contracta ; seu habilitandi et in p ristinum statum restitu-
endi etiam in foro conscientiae. Neque derogatur per facul-
tatem hanc Constitutioni, cum appositis declarationibus 
editae, Benedicti XIV. „Sacramentum Poenitentiae" quoad 
inhabilitatom absolvendi com plicem et quoad obligationem 
denunciations ; neque suffragari ullo modo potest et debet 
haec facultas iis, qui a Sede Apostololica vol aliquo Praelato, 
seujudice ecclesiastico, nominatim excomniunicati, suspensi, 
interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse decla-
rati vel publice denunciati fueri nt, nisi intra tempus praefi-
nitum satisfecerint.Quodsi tamen i ntrapraefinitum terminum 
judicio Confessarii satisfacere non potuerint, absolvi quidem 
in foro conscientiae possunt, ad efFectum dumtaxat assequendi 
Indulgentiam Jubilaei, injuncta nihilominus obligatione 
satisfaciendi statim ac poterunt. 

Facultates et favores ad tempus dumtaxat Jubilaei 
elargitos cum ipso intercidere Jubilaeo non opus eritmonere. 
Ipso nihilominus etiam Jubilaei t empöre exstincto gratiarum 
eiusdem Jubilaei participes fieri pos sunt iter sive terra sive 
mari agentes, si quam primum ad domicilia sua se recepe-
rint, operibus praescriptis persolutis et bis Ecclesiam cathed-
ralem vel majorem vel propriatn parochialem loci ipsorum 
domicilii visitaverint. Animadvertendum tamen e3t: praeter 
visitationem Ecclesiarum designatarum, quae necessario in 
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loco publicati Jubilaei pcragenda est, reliqua opera prae-
scripta quocunquedemum loco impleri posse,— quoniam favor 
Jubilaei personalis est. 

Denique moneraus Confessarios, ne vel Indulgentiao 
occasione leves tantum pro gravissimis criminibus satisfa-
ctiones sacramentales injungant, cum potius deceat poeni-
tentes por ipsos eo tempore commoneri, ut praeter opera, 
quae praecipiuntur, alia sponte propria pia opera exerceant, 
quae spiritui ac votis Ecclesiae consona sunt, cujus ea semper 
mens in Indulgentiarum usu fuit, fidelium inopiam supplero, 
non vero christianos desides reddere, atque a satisfactione, 
quae Deo, criminum nostrorum vindici, praestanda est, avo-
care, illudque saope répétant, quod vere et graviter a Tri-
dentina Synodo dictum est: „lotam Christiani hominis vitam 
perpetuam debere esse poenitentiam." 

Strigonii, die 8-a Novembris, 1869. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , decz. 20. E g y e t e m o s z s i n a t . Az apostoli 

levélnek ötödik pontja elrendeli, hogy a zsinati a tyák titkos 
szavazat útján öt-öt tagból álló bizottmányt válaszszanak, 
melynek feladata leend a zsinati a tyák m e n t s é g e i t s az 
előfordulható ö s s z e ü t k ö z é s e k e t é s n e h é z s é g e -
k e t m e g v i z s g á l n i . 

„Hogy azon nagyfontosságú ügyek megvizsgálásában s 
eldöntésébon, melyekre az egyetemes zsinat hivatva van, min-
den nehézség és fenakadás, amennyire csak lehot, elmellőz-
tessék és az ügymenet a zsinati atyák magánügyeinok előadá-
sai által no hátráltassék : olrcndeljük, hogy a zsinat a zsinati 
atyákból titkos szavazat út ján ogy öttagú bizottmányt vá-
laszszon, mely bizottmánynak feladata loend elfogadni s a 
zsinat fegyelmi szabályai s a szent canonok szerint fontolás 
alá venni a zsinati a tyák helyettesítését, az elmaradt főpa-
pok mentségoit és azoknak folyamodásait, k ik alapos in-
doknál fogva a zsinatot befejezése előtt aka r j ák elhagyni. 
Egyébiránt e bizottmánynak nem feladata az említett 
ügyekben Ítéletet mondani, hanom csak megvizsgálva és 
megfontolva az ügyeket a generalis congregátió elé ter-
jeszteni. 

Ezenfelül elrendeljük, hogy a zsinat titkos szavazat 
út ján egy más öt tagból álló bizottmányt válaszszon, mely-
nek feladata leend a zsinati a tyák közt előfordulható össze-
ütközéseket és az előülésro vonatkozó nehézségeket meg-
vizsgálni.Ha ezen bizottmánynak nem sikerülne az előforduló 
ügyeket egyszerűen, summásan, olintézni, akkor ezen ülési s 
előülési jogra vonatkozó, valamint egyéb a zsinati atyák 
közt előfordulható összeütközéseket az említett bizottmány 
a generalis congregátió ítélete alá fogja bocsátani." 

A hatodik pont a zsinat tisztviselőit nevezi ki. 
„Minthogy nagyhorderejű dolog a zsinatnak hivatal-

nokait és tisztviselőit kiválasztani s kinevezni, azért mi a 
zsinati szokások és fegyelmi szabályok értőimében, miután 
mindennek úgy kell történni, mint az előbbeni zsinatokban, 
számba vévén az ezen tisztségek betöltéséhez megkivántató 
alkalmas képzettségeket, a következőket választjuk és ne-
vezzük. 

1) Főőrei a zsinatnak a mi kedves fiaink, Colonna 
János és Orsini Domonkos, római hcrczegek, pápai trón-
állóink. 

2) A zsinatnak t i tkára tiszteletrsméltó testvérünk Jó-
zsef, szentpölteni püspök, kinek oldala mellé adjuk altitkári 
czimmel és hivatallal Jacobini Lajost, apostoli protonotáriust 
és segédi minőségben Santori Camillo és Jacobini Augyal 
kanonokokat. 

3) Zsinati jegyzők lesznek a mi kedves fiaink Pacifici 
Lukács, Colombo Lajos, Simeoni János, Pericoli Lajos és 
Bartolini Domonkos, protonotáriusok ; kik mellé adjuk még 
segítségül kedves fiainkat, Pallotini Salvator és Santi Fe-
rencz ügyvédeket. 

4) S z a v a z a t s z e d ő k n e k kinevezzük kedves fia-
inkat Serafini Lajost, Nardi Ferenczet, apostoli auditorokat: 
Pellegrini Lajost, Dialti Lénárdot, az apostoli kamera pap-
jait ; Cristofori Károlyt s Montani Sándort, Falloux de 
Coudray Frigyest, az apostoli iroda igazgatóját és Nina 
Lőrinczot. E nyolez szavazatszedő következő módon fogja a 
szavazatokat beszedni: a zsinati terem balrészén fognak 
ketten-ketten járni, kisérve két jegyző által ; hasonlóké-
pen négyen a jobb oldalon. 

5) A z s i n a t p r o m o t o r a i u l kedves fiainkat, 
Tosti ker. Jánost és Polli Fülöpöt, szentszéki ügyvédeket 
nevezzük ki. 

6) A z s i n a t s z e r t a r t á s m e s t e r e i kodves fiaink 
Ferrar i Lajos, házi prefectusunk, Martinucci Pius, Balestra 
Camill, Ricci Remi, Romagnoli József, Bucci Péter József, 
Cataldi Antal, Tortoli Sándor, Accoramboni Ágoston, Si-
nistri Lajos, Riggi Ferencz, Gattoni Antal, Baccinetti Bol-
dizsár, Togni Caesar, Massi Rókus, a mi disznökeink. 

7) H e l y r e v e z e t ő le kodves fiaink Folchr Henrik 
profectus, Naselli Lajos, Stonor Ödön, Bastide Pál, Palotti 
Lajos, titkos kamarásaink ; Periili Scipio, Gallot Gusztáv, 
Regnani Ferencz, Vorsak Miklós és Silvcstri Fülöp, tiszte-
letbeli kamarásaink." 

A j u d i c e s e x c u s a t i o n u m decz. 14-én megvá-
lasztattak és ezek : Melchers Pál kölni érsek, Monton y 
Martins Benvenuto granadai érsek, Limberti Joakim flo-
renczi érsek, Landriot János reimsi érsek, Pedicini Ferencz 
barii érsek. 

A j u d i c e s q u e r e l a r u m e t c o n t r o v e r s i a -
r u m pedig özek : Angelini József korintlii érsek in partibus, 
Mermillod Gáspár liebroni püspök in partibus, Sanibale 
Incze gubbioi püspök, Rosati János todii püspök, Canzi Antal 
cyrenei püspök. 

A hetedik pont a k ö z g y ü l é s e k r ő l , congregationes 
generales, rendelkezik. 

„Ami már a zsinati közgyűléseket illeti, megállapod-
tunk abban és elrendeljük, hogy a római szent egyház öt 
bibornoka elnököljön azokon a mi nevünkben és a mi te-
kintélyünkkel; ezen öt bibornok pedig: Reisach Károly, 
sabinai püspök, De Luca Antal áldozárbibornok, Bizarri 
József András, Bilio Lajos és Capalti Hannibal. 

Ami pedig a közgyűlések vezetését illeti, ezen elnö-
köknek tisztében áll, arról gondoskodni, hogy a tárgyak a 
maguk rendjében kerüljenek elő s bocsáttassanak ineghá-
nyás alá mindenekelőtt, melyek a hitet érintik ; szabadsá-
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gukban áll külömben, ha alkalmasnak látják, a vitatko-
zásokat vagy a hit vagy a fegyelem kérde'seire terelni." 

P E S T , decz. 20. Ismét a „Prot. egyh. és isk. lap"-ból 
kerül valami tollúnk alá, annál is inkább, minthogy a 49. 
szám vezérczikke : „A római zsinat előestején" auctore A. 
Kovács a zsinat fontosságát illetőleg így ír : „Keveset fog-
lalkoztunk eddig a nevezett zsinattal, de bizonyára nem 
azért, mintha kevéssé tartottuk volna figyelemre méltónak. 
Sőt inkább, kénytelenek vagyunk egyetérteni az ultramon-
tán lapok azon állításával, hogy a római zsinat a tizenki-
lenczedik század legnagyobb eseménye." Továbbá „Rómá-
ban az európai emberiség sorsa felett vetnek most koczkát" 
— és „Arra is el lehetünk készülve, hogy a mostani zsinat 
végzetesebb lesz az emberiség sorsára minden elődénél". E 
czikk confessiója : „Két évvel ezelőtt a pápa mindnyájunk-
nak bámulatára kijelentette a Rómában összegyűlt püspö-
kök előtt, hogy szükségesnek látja zsinatot hivni össze; 
egy évvel később pedig megjelent az összehivó bulla. Any-
nyira megszoktuk azon gondolatot, hogy nem lesz többé 
pápista zsinat, hogy még ekkor sem hittük ; most azonban, 
pár nappal a megnyitás előtt, semmi kétség sem lehet ben-
ne." Egy-két bak az iró részéről : „A zsinatokat mindig az 
egyház belsejében levő szakadás tette szükségessé. Az 
arianusok, macedonianusok, az ellenpápák, a reformátorok, 
szakadásai mindnyájan egy-egy zsinat előidézői valának s 
az egyház a benső ellentéteket, szakadásokat, soha sem igye-
kezett kibékíteni, hanem erőszakkal ketté vágta." Termé-
szetes dolog, hogy a zsinatok az egyház dolgaival foglal-
koznak s nem követik az antikatholikus sajtó példáját, 
hogy hivatlan tanácsadók legyenek. „Quid enim mihi de 
iis, qui foris sunt, judicare ?" S. Pal. I Kor. 5,12. Nagy tudat-
lanságot árul el külömben ezen állítás : „az egyház a benső 
ellentéteket, szakadásokat, soha sem igyekezett kibékíteni." 
Mikép lehet egy ugyanazon hitágazat igaz és nem? Vegyük 
csak a Nestorius által tagadott ágazatot, hogy a boldogságos 
Szűz az „Isten anyja" , mely eretnekséget 431. tartatott 
ephesusi zsinat kárhoztatott ; szíveskedjék K. A. úr az 
útat megmutatni, mikép lehet itt az e l l e n t é t e t kibékí-
teni, midőn 200 püspök ellenében Nestorius mást konokul 
védelmez. Vegyünk még egy példát, vegyük a görögöket ; 
mennyi fáradságba került a második lyoni zsinaton, hogy a 
görögök a latin egyházzal egyesüljenek X. Gergely, Paläo-
logus Mihály alatt, de az egyesség csak rövid ideig tartott . 
Mennyi munkába került a ferrara-florenczi zsinat. Ha e 
zsinat történetét át fogja olvasni, remélem, sajnálni fog-
ja , hogy ilyfélét írt. „Egyikünk meghal, de én nem en-
gedek", — ez a római hierarchiának igen bölcsen átgondolt 
politikája." 

Ezen gondolatot Kovács A. úr sem a szent írásban, 
sem a zsinati határozatokban, sem a szent atyák iratai-
ban nem fogja találni, mert ezen kifejezés „Egyikünk meg-
hal" a kath. egyház dogmájába ütközik. Ugy látszik, czikk-
iró „De perpetuitate Ecclesiae Christi" még nem hallott 
semmit; — sajnáljuk. Jobb lett volna így formálni a tételt : 
ellenségem hal meg, de én nem fogok engedni és pedig azért, 
mer t : „Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ec-
clesiam meam ot portae inferi non praevalebunt adversus 

eam." Máté 16,18. E szavak igazságáról a történelem ta-
núskodik és ezenfelül K. A , mert így folytatja : „Csudálatos 
politika, mely minden intézményt megbuktatna ; de a hier-
archiára nézve hasznosnak bizonyult." Meg vagyunk győ-
ződve, ha K. úr eme szavai, valamint az előbbi szentirási 
idézet felett elmélkedendik, az hasznosnak fog számára bizo-
nyulni. — Mily különös, az igazság bámulatra ragadja 
őket s mégis megmaradnak régi utaikon. „Mária szeplőtelen 
fogantatása, mennybemenetele, az iskolai tanítás kizáróla-
gos birtoka, a pápa csalhatatlansága, mind oly eszmék, me-
lyekről Tridentbon még szó sem volt s ma mint Krisztus 
szájából származó örök igazságot hirdeti az uralkodó egy-
házi párt." A dolog felderítésére néhány idézetet közlünk. 
Ami az immaculatát illeti, a tridenti zsinat Sessio V. De-
cretum de peccato originali így szól : „Deciarat tamen haec 
ipsa sancta synodus, non esse suae intentionis comprehen-
dere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, beatam 
et i m m a c u 1 a t a m virginem Mariam, Dei genitricem ; sed 
observandas esse consti tutions folicis recordationis Sixti 
papae IV, sub poenis in eis constitutionibus contentis, quas 
innovât." Mária mennybemenetelére nézve azt mondhatjuk, 
hogy ennek nyomát már a VI. században találjuk : „Domi-
nus susceptum Virginis corpus sacratissimum in paradisum 
deferri jussit, ubi nunc resumta anima cum Electis ejus 
exultans aeternitatis bonis nullo occassuris fine, perfruitur." 
S. Gregor. Turon. L. de Mirac. c. 4. Aquinoi Tamás pedig 
így szól : „Ab hac (maledictione mortis) immunis fuit B. 
Virgo ; . . . credimus enim, quod post mortem resuscitata 
fuerit et portata in coelum." Opusc. 4 in E x p . Salut. Angol. 
Tamás pedig 1274-ben halt meg. Melchior Canus pedig, ki 
1560-ban halt meg, így í r : „B. Virginem non esse in coe-
los cum corpore assumtam, licet fidei minime adversum 
sit, quia tamen communi Ecclesiae consensioni répugnât, 
petulanti temeritati diceretur." L . 12 de Loc. Theol. Az 
1672-ben Dositheus konstantinápolyi patriarcha előtt tartott 
jeruzsálemi zsinaton ez határoztatot t : „Ipsa cum corpore 
assumta est in coelum. Et quamvis conclusum in sepulcro 
fuerit immaculatum Corporis ejus tabernaculum, in coelum 
tamen, uti Christus fuit assumtus, tertio et ipsa die migra-
vit." A pápai csalhatatlanságra vonatkozólag azt mondjuk, 
hogy e felett nem határozott az egyház ; de ha tetszik, el-
mélkedhetik Urunk e szavai felett : „Ego autem rogavi pro 
te, ut non deficiat fides tua : et tu aliquando conversus con-
firma fratres tuos" Luc. 22,32 — és reméljük, hogy Krisz-
tus urunk eme imáját a mennyei atya nem fogja kihallgat-
lanul hagyni. — Mi pedig azt illeti, hogy az iskolát k i z á -
r ó l a g o s a n kivánja az egyház, szíveskedjék erre vonat-
kozó bárminemű, de az egyháztól származó adatot velünk 
közölni. Avispa. 

PARIS. A „ C o r r e s p o n d a n t " é s a z s i n a t . A 
„Correspondant" hires czikke által kezdett polémia még 
nem szűnt meg. 

A czikk röpirattá változott s mindenfelé elterjesztetett. 
Ezen Revue szerkesztősége, mely a zsinat iránti tiszteletből 
a polémiát nem akar ja folytatni, alattomban felhasznál min-
den eszközt, hogy a világba szórt utolsó szavai visszhangra 
találjanak. Ez is egyik módja a polémia folytatásának; csak 
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hogy felelősség terhe nélkül. Nem lesz alkalomszerütlen a 
genti „Bien publie" két czikkét, melyekben a Correspondant-
nak felelt, olvasóinkkal megismertetni. 

Az első czikk igy hangzik. 
A „Correspondant" utolsó füzetének egyik ezikke úgy 

tekinthető, mint Francziaország liberális katholikusainak 
manifestuma a zsinathoz. Alakjára nézve kevésbbé ünnepé-
lyes, mint a bonn-coblenzi felirat; de bél tar ta lmáraeczikk, 
tekintve az általa hirdetett tant, valamint azon előítéleteket, 
melyeket elárul, sokkal fontosabb. Szerző nem ismerteti meg 
magát, hanem az illető czikk „pour la Rédaction-"nak van 
jelezve Douhaire M. P. t i tkár által. Ezen aláirás mutatja, 
hogy itt az irók egész csapata rejlik ; de világos az is, hogy 
elveik, félelmük és reményük formulázására maguk közül 
sem a legügyetlenebbikét, sem a legbátrabbikát nem válasz-
tották. 

A „Correspondant" czikkének tartalma e rövid kettős 
tételbe vonathatik össze, melyből mindenki beláthatja, meny-
nyire megszomoríttattunk s megbotránkoztattattunk általa : 

„A m i a p á p a i t e k i n t é l y j o g a i n a k m e g -
h a t á r o z á s á t i l l e t i , e t e k i n t e t b e n a z s i n a t 
n e m l e h e t u l t r a m o n t á n . , 

„A m i a z e g y h á z é s á l l a m k ö z t i v i s z o n y 
r e n d e z é s é n e k k é r d é s é t i l l e t i , e t e k i n t e t b e n 
a z s i n a t n a k s z a b a d e l v ű n e k k e l l l e n n i . " 

A gallicanismus és szabadelvüség azon két ellenség, 
mely jelenleg az egyházzal áll szemben. A „Correspondant" 
szerencsétlenségére mindkettőnek organuma. 

Mgr. Marét egy vastag könyvet irt, annak bizonyí-
tására, hogy azon dogmának kihirdetése, mely szerint Jézus 
Krisztus helytartója a hit és erkölcs dolgaiban csalhatatlan, 
sem nem kivánatos, sem nem alkalmas, de sőt még lehetet-
len is. A „Correspondant" Marót deductióit magáiévá teszi és 
a surai püspök müveit sophismáit támadó, csípős és a szent-
székre nézve különösen sértő formába öltözteti. 

Szerinte a pápai csalhatatlanság dogmájának kihirde-
tése által a püspökség képviselői egy fő alatti túlcsigázott 
függő helyzetbe ju tnának. 

Szerinte, ha a most egybegyűlt püspökök, — Etats 
généraux de 1' Eglise, — ezen kihirdetést eszközlik, akkor 
kebelükben egy despoticus monarchiát teremtenek és a zsi-
nat beadja lemondását. 

Mi nem tudjuk, mily benyomást idéztek elő e szavak 
Francziaországban ; de tudjuk, hogy a belga katholikusok 
közül még azokat is megszomorították, kik a Correspondant 
irányában állandó rokonszenvvel viseltettek. 

Ezen tant, a pápa csalhatatlanságának tanát, melynek 
meghatározásától a „Correspondant" annyira fél, mintha az 
a despotismus oklevele volna, a belga katholikusok mindig 
vallották, azt atyáiktól örökölték s az, valamint azelőtt, 
úgy most is, védetik lőweni egyetemünk által és legújabban 
mgr. Dechamps, tudós érsekünk, apologetájaként lépett 
fel e tannak egy iratában, mely a „Corr." czikkével a leg-
élesebb ellentétben van. 

Ki hitte volna, hogy valaha azt lobbantják szemünkre, 
miszerint mi azáltal, hogy szorosan ragaszkodunk a római 
egység központjához és elvetjük azon szabadságokat, melyek 
csak avégett távolítanak el Pétertől, hogy alávessenek Cae-

sarnak, a despoticus monarchia önkénytes szolgaságának 
karjaiba vetjük magunkat ! 

Igen, mi ultramontánok vagyunk ! 
Mi azok vagyunk mind a theoriában, mind a praxisban, 

nem mintha elismernők, hogy szigorú, gyanakodó és fana-
tikus buzgóságunkban és engedelmességünkben, minőnek a 
„Corresp." ezen erényeinket gunyorosan festi, együgyűek 
volnánk, hanem mivel azt hiszszük, hogy hol Péter, ott az 
egyház és hol legközelebb Péter , ott legközelebb az igazság ! 
— Mi, akár mit gondoljanak is felettünk, fejünket tudjuk 
meghajtani anélkül, hogy sziveinket lealacsonítsuk. Ami 
alárendeltségünk, engedelmességünk, örömteljes, mert ben-
ne biztosságunkat leljük ; méltóságteljes, mert szereteten 
alapszik. 

Néhány napja csak, hogy a poitiersi püspök amiatt 
rótta meg mgr. Maret-et, hogy a jelenkor szomoritó szótá-
rából a politikai reactio által megmérgezett kifejezéseket 
kölcsönzött é3 összehalmozott, midőn a legfontosabb, leg-
körülirtabb és emberi tanácsadóktól leginkább környezett 
és Isten által pártfogolt hatalomról, a pápaságról, szólt é3 
százszor ismételt szavakat, milyenek, „elválasztott, tetszés-
szerinti, despotikus hatalom" használt. A „Correspondant" 
irója ennél sokkal szigorúabb dorgálást érdemel. Politikai 
előítéletek üldözik őt és t a r t j ák lekötve; egész czikkében 
mindenütt ott találhatók a parla mentáris oppositio vagy a 
franczia kormány elleni köztársaság okoskodásai és kifeje-
zései. Ez igy a tuileriák ellen intézni szokott nyilak most 
a Vatikánra estek és IX Pius lett ezen keserű czélzásoknak 
és sarkasmusoknok czéltáblája ; mely el járás kedvenez fog-
lalkozása az akadémikus coteriának. 

Ha szabad kérnem, szüntesse meg ezen veszélyteljes 
játékot, melyben esze szivét fogja vádolni ! Ha az Isten 
müvéről van szó, akkor nem lehet kérdés a despotismusról 
és autokratiáról. Az egyház ma ugyanolyan s a századok 
végéig olyan maradand, milyennek Jézus Krisztus alapítá. 
Az nem egyike azon centralizált birodalmaknak, melyekben 
egyedül urak és szolgák vannak és ahol a mozgás felülről 
lefelé egy automat gép szabályszerűségével közöltetik; 
de nemis azon képzelődések szülte szegényes monarchia, 
mely a versenyzők hatalmának képzelt egyensúlyára ala-
píttatott, mely hiú perlekedéseknek ki van téve, a pártok 
folytonos küzdelmének színhelye és egy uralkodó, de nem 
kormányzó, király trónja alatt ingadozik. 

Hogyan ! Ti az egyházból parlamentáris királyságot 
akar tok csinálni és a mi nagy és hős IX. Piusunkból nem 
tudom mily kalapos és tiarás Lajos-Fülöpöt ? ! 

T i Jézus Kr isz tus menyegzői ruháját az uj divat min-
tájára iparkodtok szabni ? ! 

Át kell-e tehát az apostoli coenaculumat követek ter-
mévé változtatni, mely jobb-, baloldallal és középpel birjon 
és színpada legyen a parlamentáris csínyeknek, intrigáknak, 
fogásoknak és viharoknak ? ! 

A pápa csalhatatlanságának dogmája titeket meg-
ijeszt; de váljon nem tápláltok-e előszeretetet a „miniszter; 
felelősség" dogmája iránt '? 

Ha meritek, menjetek és mutassátok a népek tiszte-
letének tárgyát, ezen elcsonkított egyházat, ezen a csalha-
tatlanság magasságáról leszállított pápaságot s ezeknek 
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csak egy szavuk leend a feleletre: „Nem! ez nem anyánk 
e's k i rá lynénk ! Nem ! ez itt nem a pásztorok pásztora s 
leikeink a t y j a ! " 

Sursum corda ! Emelkedjünk azok láthatára fölé, k ik 
a politikai vitatkozások szük ha tá ra in belül tar tózkodnak. 
Sokkal t isztább és világosabb régiók azok, melyekbe el 
kell jutni , hogy Isten müveit tanulmányozhassuk. 

Jézus Krisztus egyháza változhatlan alapokon nyug-
szik, melyeket az események hullámai sem nem módosíthat-
nak , sem meg nem ingathatnak. 

A püspökök a Szentlélek által a keresztény népek 
kormányzására rendelve, tan í t ják , kormányozzák és a lel-
keknek a kegyelem é3 igazság a jándékai t osztogatják, me-
lyeket az égből kap t ak . Segítik őket a segédmunkások, 
egymásnak alávetett papok, kik a püspöki joghatóságnak 
vannak alárendelve, a nyá j minden szükségeiről gondos-
kodnak, midőn minden érdeket felkarolnak és vigyáznak, 
hogy a veszély, melyet az üdvösség ellensége a hivek léptei 
alat t támaszt, elhárít tassék. A püspök, ki a hit őréül ren-
deltetett s azt megőrizni köteles, a hibák ellen harczol és 
ha a szükség úgy hozza magával, illetékességének körén 
belül kárhoz ta t ja a botrányos és gyalázatos nyakasságot . 

Az egész földön elszórt püspökök felett, magának az 
isteni rendeletnek következtében, a pápa az egyház első 
feje, az egység központja, a joghatóság és tan osztogatója, 
uralkodik és kormányoz. A pápához, a kereszténység kö-
zös atyjához és bírájához, minden nagyobb ügy viendő és 
előterjesztendő ; a pápához, mint az utolsó törvényhatóság-
hoz, a tévedések kárhozta tása és a dogmaticus igazságok 
feletti meghatározások ta r toznak . És legyen bár, hogy az 
egyház tanácsa ünnepélyes zsinaton kikéretet t vagy hogy 
az egyház minden széken levő püspök által szólott, érzelmei 
mindig ismeretesek s tudomására j u t n a k Péter utódjának, 
k i határozatban kimondja, hogy mit érez az egyház. A 
pápa nyilatkozik, igazgat, határoz, rendel, hirdeti a szabá-
lyokat, jóváhagy, reformál ; az ő határozata törvény, mely 
i ránt minden hivő engedelmességgel tartozik. 

(Vége köv.) 

IRODALOM 
S a n c t o r u m P a t r u m o p u s c u l a s e l e c t a in usum 
praesertim Studiosorum Theologiae. Edidit et commentariis 
auxit H. Hur te r S. J . Professor p. o. Theologiae in C. R. 
Universitate Oenipontana. Cum approbatione Celsiss. ac 
Reverendiss. Ep . Brix. et Facul ta te Superiorum. Oeniponti. 

Librar ia academica Wagner iana. 1868. 

(Folytatás.) 

A 17-ik fejezetben az elitéltetés foglaltatik : Legit 
itaque de tabula j am sententiam judex, quam nuper in visione 
non legerat, sententiam spirituálém non temere dicendam, 
sententiam episcopo tali et tali teste condignam ; sententiam 
gloriosam, in qua dictus est sectao signifer et inimicus 
deorum et qui suis futurus esset ipse documento et quod 
sangvine ejus inciperet disciplina sanciri. A 18-ik fejezetben : 
Sed jam ligatis per manus sua3 oculis moram carnificis 
urgere tentabat, cujus munus est ferruin ; et labente dextera 
gladium vix trementibus digitis circuibat, donec ad perpe-

t randam pretiosi viri mortem clarificationis bora matúra 
centurionis manurn concesso desuper vigore firmatam per-
missis tandem viribus expediret. A 19-ik fejezetben az élet-
iró igy sóhajt fel : Quid hoc loco faciam ? Inter gaudium 
passionis et remanendi dolorem in partes divisus animus et 
angustum nimis pectus affectus duplices onerant. Dolebo, 
quod non comes fuerim ? sed illius victoria t r iumphanda 
est. De victoria tr iumphabo ? sed doleo, quod comes non sim. 
. . . Multum ac nimis mul tum de gloria ejus exulto ; plus 
tamen doleo, quod remansi. 

Az első füzet második tá rgya S. Cypriani liber ad 
Demetrianum. Ki volt az a Demetrianus ? Pogány sophista, 
ki a világot akkor sújtó csapásokat, mint azt a többi pogá-
nyok tették, a keresztények által okozottaknak állitá, mert 
elhanyagolták az isteneket s őket ez által felingerelték a 
római birodalom ellen. Ennek sophismáira felel szent 
Cyprián. 

Az 5-ik fejezetben, például, ezeket mondja neki : Quod 
autem crebrius bella continuant, quod sterilitás et fames 
sollicitudinem cumulant, quod saevientibus morbis valetudo 
frangitur , quod humánum genus íuis populatione vastatur : 
et hoc scias esse praedictuin. . . . Non enim sicut tua falsa 
querimonia et imperitia veritatis ignara jac ta t et clamitat , 
ista accidunt, quod dii vestri a nobis noncolantur , sed quod 
a vobis non colatur Deus. Nam cum ipse sit mundi domi-
nus et rector et cuncta arbitrio ejus et nutu gerantur , nec 
quidquam fieri possit, nisi quod aut fecerit aut fieri ipse 

permiserit , utique quando ea hunt, quae iram Dei indignan-
tis ostendunt, non propter nos fiunt, a quibus Deus colitur, 
sed delictis et meritis vestris i r rogantur , a quibus Deus 
omnino nec quaeritur, nec timetur, nec relictis vanis super-
stitionibus religio vera cognoscitur ; ut qui Deus unus est 
omnibus, unus colatur ab omnibus et rogetur. 

A 10-ik fejezetben a pogányok szemére lobbantja go-
nosz életüket. Qui alios judicas, aliquando et tu esto tui 
judex, conscientiae tuae latebr&s intuere, immo, quia nullus 
jam delinquendi metus vel pudor est et sie peccatur, quasi 
magis per ipsa peccata placeatur, qui perspieuus et nudus 
videris a cunctis et ipse te respice. Aut enim superbia infla-
tus es aut avaritia rapax aut i racundia saevus aut a leapro-
digus aut vinolentia temulentus aut livore invidu3 aut libi-
dine incestus aut crudelitate violentus et miraris in poenas 
generis humani iram Dei crescere, cum crescat quotidie, 
quod puniatur ? Hostem quereris exurgere, quasi etsi hostis 
dosit, esse pax inter ipsas togas possit. Hostem quereris ex-
urgere, quasi non, etsi externa de barbaris a rma et pericula 
comprimantur, ferocius intus et gravius do calumniis et in-
juriis potentium civium domesticae impugnationis tela gras-
sentur. De sterilitato et fame quereris, quasi famem majorem 
siccitas, quam rapacitas faciat, quasi non de captatis anno-
narum incrementis et pretiorum cumulis flagrantior inopiae 
ardor excrescat. Quereris claudi imbribus coelum, cum sie 
horrea claudantur in terris. Quaereris nunc minus na sei, 
quasi quae nata sunt, indigentibus preboantur. Pestem et 
luem criminaris, cum peste ipsa et lue vel detecta sint vel 
aueta crimina singulorum, dum nec infirmis exhibetur mi-
sericordia et defunetis avari t ia inhiat ac rapina. Iidem ad 
pietatis ob3equium timidi, ad impia luera tomerarii, fugien-
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tes morientium funera et appetentes spolia mortuorum, ut 
appareat in aegritudine sua miseros ad hoc forsitam dereli-
ctos esse, no possint, dum curantur, evadere, nam perire 
aegrum voluit, qui censum pereuntis invadit. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek : O felsége a c°anádi székeskáptalan-

nál megüresedett nagypréposti állomásra Konrád Fr . csanádi 
olvasókanonokot kinevezni, — az ugyanezen káptalannál 
levő Mártinszky József éneklőkanonoknak az olvasókano-
nokságra és Burghardt István kanonoknak az őrkanonok-
ságra leendő fokozatos előléptetését jóváhagyni és az ezáltal 
megürült székesegyházi főesperességet Rümmer János Hen-
rik czimzetes apát, nagyváradi tankerületi főigazgató s kir. 
tanácsosnak ; — továbbá, a győri székeskáptalannál meg-
üresedett tiszteletbeli kanonokságot Kokas József győri 
kisebb papnöveldei igazgatónak s szentszéki ülnöknek ado-
mányozni kegyeskedett. 

— Az egyetemes zsinat megnyitását nemcsak Fran-
cziaország?majdnem minden nevezetesebb városában ünne-
pelték meg rendkivüli isteni tiszteletekkel, körmenetekkel, 
harangzúgással, tömeges áldozással, ez alkalomra tett ke-
gyes adományok gyűjtésével, hanem Poroszország kath. 
városaiban is, különösen Poroszlengyelországban és Silé-
ziában ; Posen városa fényesen ki volt világítva. Schveizban 
a Freiburg körüli legmagasabb hegyek csúcsait a zsinat 
megnyitásának előestéjén hatalmas tüzek világították meg. 
Az appenzell-innerrliodeni hatóság körrendelet útján min-
den táncz- és egyéb mulatságot megtiltott a zsinat tarta-
mára. Vivisben, a genfi tó partján, pedig ez esemény meg-
örökítésére egy kath. templom alapját tették le a spanyol 
trónkövetelő Don Carlos jelenlétében nagy ünnepélyesség-
gel. — Hiába, az élő hit külső jelekben szokott kitörni. 

— A bécsi munkások tüntetése felett a porosz Kreuz-
Zeitüng így elmélkedik : Ezen mostani socialisticus törek-
vések nem egyebek, mint gyümölcse azon magnak, melyet 
a liberalismus bőségesen elvetett. Az államokat megfosz-
tották providentialis jellegüktől, a vallást isteni természe-
tétől s ezáltal az egyeseket elhízottakká s a hires egyenlő-
ségi tlieoria ferde alkalmazásával az állam vezetőivé ne-
velték. Hozzájárul a szegénység a dúsgazdagsággal szem-
ben s megvan az eredmény, mint azt a tüntetésekben lá t juk. 
A tekintély az államban, miként az egyházban, csak gúny-
nyal találkozik. És váljon észreveszik-e mindezt a hivatot-

tak ? Sajnos, hogy nem s hagyják a mérget tovább hara-
pódzni. — A dőre ember felmászik a fára s az ágat maga 
alatt lefűrészeli és csak akkor veszi észre oktalan tettét, 
midőn az ággal együtt a földre zuhant. 

— ( P á l y á z a t ) A Szent-István-Társulat a nm. püs-
pöki karnak, mint egyszersmind a társulat védnökségének, 
jóváhagyásával a kath. népiskolai tankönyvek előállítására 
vállalkozván : miután az ABC és első olvasókönyvnek kia-
dásával már elkészült, ezennel folytatólag a magy. népisko-
lák második osztályára való Olvasókönynek megirására nyit 
pályázatot. 

Ezen Olvasókönyv szerkezetét illetőleg — (miután a 
társulat a m. kormány által a felekezetnélküli népiskolák 
tankönyveire nézve megállapított tervezetet és tanmenetet 
didaktikai tekintetben irányadóul elfogadta) — kivántatik : 
hogy a pályázók a m. kormány közoktatásügyi népiskolai 
hivatalos közlönye, a „Néptanítók lapja" 1868-ki folyamá-
nak 41- s 42-ik számaiban, valamint a kath. tanügyi köz-
löny, a „Tanodai lapok" 1860-ki folyama 46-ik számában 
közzétett a laprajzát kövessék mindabban, a mi a szorosan 
vett katholikus hitelvekbe és hitnézetekbe nem ütközik. 

Ennélfogva különösen megjegyeztetik, hogy a fenidé-
zett közoktatásügyi népiskolai hivatalos közlönyben a fele-
kezetnélküli iskolák tankönyveire nézve kiadott alaprajznak 
azon részleteitől (1. Néptanítók Lapja 41 sz. 6451.), melyek 
a határozottabb vallási színezetű elemeket az olvasmányok-
ból kizárják, — kivánatos, hogy az e nemű vallási érzetet 
gerjesztő példák is, történetek, mondatok, versek, legendák 
ott, hol ezek alkalmasan helyt foglalhatnak, a tananyagba 
felvétessenek. 

Megjegyeztetik nevezetesen e mellett, hogy az olvas-
mányok nemcsak a zsenge ifjúság értelmi felfogásához mért 
s annak körében mozgó példaanyagot lehetőleg egyszerű s 
egyszerűn bővített mondatokból tartalmazzanak, hanem 
hogy ennek szerkezetében a fokozatos fejlesztésre is és emel-
kedésre különös gond fordíttassák ; aminek hiánya többnyire 
az eddigi Olvasókönyveknél észlelhető. 

A könyv terjedelme 8—10 nyomott ívre határoztatik 
s illetőleg a 10 ívnyi benyújtott mű a czélszerüség kívánal-
mai szerint 8 ív ig reducálható lesz. Dijul ívenkint 15 darab 
magy. királyi a rany tűzetik ki, azon kikötéssel, hogy a ju-
talmazott munka a Sz.-István-Társulat tulajdonává lesz. 

A tisztán leirt, fűzött, lapozott s az iró nevét rejtő 
külön levelkékkel ellátott kéziratok jövő 1870-ki év május 
utolsójáig Pestre a Sz.-István-Társulat igazgatóságához 
küldendők. Kelt Pesten, a Sz.-István-T ársulat igazgató-vá-
lasztmányának 1869. decz. 9-én tartott üléséből. 

Három évtizede már, hogy a „Religio" katholikus egyházi s irodalmi folyóirat, mint a ft. magyar 
kath. papságnak lapja, létezik s létezését azon ft. papságnak köszöni, mely azt előfizetései által fentartotta. 

A lapnak létezése vagy nemlétezése felett tehát a ft. papság határoz előfizetései által. 
Mi Isten kegyelmével a jövő 1870-ik évben is szándékozzuk a lapot kiadni s előfizetésre a ft. 

papságot ezennel tiszteletteljesen felhivjuk. 
Előf ize tés i díj : Vidéken postaküldéssel egész évre 10 ft. 5 0 kr., félévre 5 ft. 2 5 kr. Hely-

ben egész évre ft ft. SO kr., félévre 4 ft. »O kr. 
Előfizethetni: vidéken minden kir. postahivatalnál, helyben Kocsi Sándor könyvnyomdájában, al-
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T A R T A L O M : Remény és félelem a zsinat alatt. — 
A fogadalmak átváltoztatása a jubileumi búcsú alatt. — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Remény és felelem a zsinat alatt, 
(Vége.) 

Fog-e tehát Isten a zsinat egybegyűlt atyáinak 
módokat és eszközöket inspirálni, hogy az egyház 
ily kormányok mellett is akadálytalanul működ-
hessék és az ily működést mindenható áldásával a 
népek üdvére sikeressé tenni ? vagy a zsinat csak 
arra van hivatva, hogy a keresztényelemnek szent 
igazságait és törvényeit még egyszer ünnepélyesen 
hirdesse a világ fiainak az Ítéletre, az Istenhez hű 
lelkek megvilágítására és erősítésére az elnyomatás 
és szomorúság napjaiban ? Csak az válaszolhatna e 
kérdésekre, kikkel Isten közli elhatározásait. De 
amit tudunk és ami megszívlelést érdemel, abban 
áll, hogy ha az utóbbi történnék is, a valóban hivő 
keresztény reményei nem maradnának teljesítlenül. 
Valamint Isten országa nem e földről való: úgy sor-
sa, állapota sem a világ törvényei szerint Ítélendő 
meg. Vagyon, szabad működés, az egyházra nézve 
is becses javak, de csak amennyiben czéljaira üd-
vösek : a lelkek megszentelése és megmentése által 
Istent, az üdvözítőt, dicsőíteni. De ezen czélhoz a 
lelkek szegénység és elnyomás által is juthatnak, 
sőt az egyháznak legdicsőbb napjai nem azok, me-
lyekben üldözést nem szenved, hanem azok, me-
lyekben gyermekei az élet minden körülményei 
között hűségüket tanúsítják. Ez tehát a remény, 
melylyel a zsinatot működésében kisérendjük, hogy 
az igaz hit követői számra, malasztra, bölcseségre 
nézve és keresztény állhatatosságban gyarapodand-
nak, bárminő legyen is az egyház külső' helyzete. 

Ezen reményben erősítsen meg bennünket egy 
figyelemre méltó és bizonyosan nem esetleges körül-
mény : azon vonatkozás, melyben a zsinat egybe-
hívására áll a bold. Szűz tiszteletéhez. Mindenki 
előtt ismeretes, ahol Szűz szeplőtelen fogantatásának 
kérdése mennyire foglalkodtatta az ujabb korban a 

katholikus lelkeket. Minél tovább tartott a vizsgá-
lódás, annál átalánosabb és erőteljesebb lett ez ága-
zat feletti meggyőződés, Három század óta sok és 
pedig épen az élet szentsége által kiváló lelkekben 
erősnek mutatkozott az óhaj, hogy dogmatikai ha-
tározat által az egyház érje el a legteljesb bizonyos-
ságot. Ezen óhajjal a legutóbbi időben kapcsolatosan 
haladt a várakozás, miszerint ezen elhatározás az 
egyház lidvére nézve nagyjelentőségű leend és mint-
egy ^győzelemnek kezdete a harezban, mely akkor 
tetőpontját érte. És ime! midőn 1849-ben a mazzi-
nianusok uralma az örök várost az utálatosság' mű-
veivel betöltötte és míg egész Európát forradalom 
és zavar járta be : IX. Pius a gaetai várból bullát 
bocsátott ki, melyben a kath. világ püspökeit fel-
szólítá, hogy saját és hiveiknek a makula nélküli 
fogantatás titkáróli hite felől nyilatkozzanak. Ú g y 
tűnt fel, mintha a még ziigó zivatarnak közepette az 
azt megszüntetni hivatottnak neve hangzanék. Midőn 
1854. decz. 8-án az ünnepélyes határozat történt, 
első ízben láttuk a világ minden részeiből a püspö-
köket nagy számmal Rómába seregleni és nemsokára 
az átalános zsinat eszméje megpendíttetett. Tíz évvel 
később ugyanazon ünnepnapon bocsátotta szét ama 
köriratot szentatyánk, melyben az egyháznak ko-
runkbani legnagyobb ellensége, az Isten és a Meg-
váltó Krisztus nélküli állam, felett mondott ítéletet 
és avval együtt a korunk főtévelyeinek jegyzékét 
tartalmazó syllabust küldte szét. Végre, midőn az 
apostolok fejedelmeinek vértanúi jubileuma alkal-
mával ismét számos püspök jelent meg Rómában, a 
pápa kijelentette szándékát egyetemes zsinat egy-
behívására nézve és annak megnyitása napjául, — 
az év még akkor ki nem jelentetett, — decz. 8-kát 
tűzte ki. Nem hirdetik-e eme tények, hogy az egy-
ház, mint egyébkor, a szorongatás napjaiban a szep-
lőtelen Szűzanya közbenjárásába helyezi magát? 

Valóban ne csudálkozzunk, ha Isten, ki a gyen-
gét választja az erősnek megszégyenítésére, a nála 
kegyelmet talált asszonynak hatalmat adott azok 
legyőzésére, kik ellene és művei ellen törnek. 
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Már az ephezusi zsinaton a szent patriarcha 
Cyrill ünnepélyes szónoklatban adott kifejezést az 
egyház e hitének és azóta nem is szűnt meg az egy-
ház a szüzek Szüzét dicsérni azért, mert a tévelyek 
leküzdésére neki hatalom adatott. Az ő zászlaja alatt 
törték meg a mohamedán mórok hatalmát Spanyol-
hon szent királyai, az ő védelme mellett töretett meg 
Lepantonál a törökök hajóhada és Bécs alatt roppant 
serege. Midőn VII. Pius öt évig tartott fogságából 
1814 máj. 24 én Rómába visszatért, elrendelte, hogy 
e napon Mária tiszteletére (auxilium christianorum) 
hálaünnep ülessék. Dicsekedjenek tehát mások más-
ban, a mi dicsőségünk és reményünk a Szűzanya. 
Eljövend a nap ismét, melyen a kereszténység égi 
védnöknéjét ama szavakkal üdvözlendi, melyekkel 
egykoron Bethulia hősies hölgyét üdvözlék : „Az úr 
megáldott téged az ő erejével, mert általad semmivé 
tevé ellenségeinket." 

Laubhaimer. 

A fogadalmak átváltoztatása a jubileumi búcsú alatt.*) 

IX. Pius f. évi april 11-ről kelt „Nemo eerte" rende, 
lote folytán a gyóntató a tyáknak teljhatalmat adott „vota 
quaecunque etiam iurata et Sedi Apostolieae reservata 
(castitatis, religionis et obligationis, quae a tertio acceptata 
fuerint, seu in quibus agatur de praeiudicio tertii, semper ex-
ceptis, quatenus ea vota sint perfecta et absoluta, nec non 
poenalibus, quae praeservativa a peccatis nuncupantur, nisi 
commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a pec-
cato committendo refraenet, quam prior voti materia) in 
alia pia et salutaria opera dispensando coinmutare, iniuncta 
tamen iis et eorum cuilibet in supradictis omnibus poeniten-
tia salutari, aliisque eiusdem Confessarii arbitrio iniungen-
dis." — Ezen határozathoz a következő észrevételek csa-
tolhatók. 

1. Magánfogadalmait mindenki bármely időben s fel-
sőbb egyházi tekintély tudta nélkül más nyilvánvaló jobb 
cselekedetre (opus evidenter melius) átváltoztathatja „Pro-
missa solvisse invenitur, qui plus solverit." Az ily átváltoz-
tatást Isten kétségkívül elfogadja, feltéve, hogy a helyette-, 
sített cselekvény nyilvánlag és oly értelemben jobbnak 
nevezhető, „quod est tale in ordine ad spirituálém voventis 
utilitatem et Deo gratius" S. Alphons. 1. 4. n. 243. Ha tehát 
a bűnbánó jubileum idején kivül azon kérelemmel járulna 
egy különös hatalommal fel nem ruházott gyóntató atyához : 
hogy az ő magánfogadalmát változtassa át, a gyóntató atya 
minden további habozás nélkül teljesítheti a kérést oly 
értelemben, hogy fogadalmát a bűnbánó kivánata szerint s 
az ő p.evében más nyilvánvaló jobb cselekedetre (opus evi-
denter melius) átváltoztatja. E szabálytól mégis kivételt 
képeznek a pápának fentartott fogadalmak. Ezek a teljes 
megfontolással, tökéletesen szabad akarattal s feltétlenül 

*) Időszerűnek tartjuk e czikket az „Egri egvh. m. közlöny"-ből 
átvenni. " Szerk. 

vállalt következő fogadalmak : a) a tökéletes és örökös 
szüzesség; b) egyház által jóváhagyott rendbe való lépés ; 
c) Jeruzsálembe zarándokolás a Megváltó sirjához ; d) Ró-
mába az apostolfejedelmek sírjához való zarándoklás; e) 
Kompostellába sz.Jakab sírjáhozi zarándoklás fogadalma. E 
fogadalmak átváltoztatása a pápának van fentartva s ön-
tekintélyével (propria auctoritate) senki másra nem változ-
tathatja , hacsak szerzetesrendi (status religiosi) vagy a b) 
pontnál érintett szigorúbb szerzetesrendbe lépés fogadalma 
által nem helyettesíttetik. 

De mi tör ténik akkor, ha a helyettesítendő anyag 
(meteria subroganda) nem nyilvánlag jobb? Ilyenkor három 
eset lehetséges, úgymint : a) a helyettesítendő anyag két-
ségkívül ugyanazon értékűnek tűnik fel. Ily feltevés mellett 
a valószínűbb s egyszersmind biztosabb vélemény, — mely-
től sz. Alfonz szerint a gyakorlatban eltérni nem kell, — 
kívánja az egyházi felsőbbség Ítéletét, illetőleg egy gyóntató 
atyáét, ki a fogadalmak átváltoztatására fel van hatalmaz-
va ; mert itt felmentvény (dispensatio) nélkül meg nem tör-
ténhetnék az átváltoztatás. Bárha tudniillik valaki azt hiszi, 
hogy a helyettesítendő anyag (materia subroganda) ép oly 
jó, mint az, melynek helyére ezt tenni akarja : mégis fel-
teendő, hogy ez annyiban csekélyebb jó, mennyiben Isten 
előtt bizonyára kedvesebb az egyszer letett fogadalomhozi 
ragaszkodás, mivel ez által Ígérete megtartásában igazi 
pontos hűséget s nagyobb keresztény jellemszilárdságot 
tanúsít az ember.1) Ehhez járul még, mint Gousset bibornok 
helyesen megjegyzi, hogy az ellenkező gyakorlat saját 
ügyünkben könnyen önámításra vezethetne. Ha azért vala-
melyik gyóntató atyának nincs hatalma a fogadalmak átvál-
toztatására, akkor nincs egyéb hátra, mint evégből az 
egyházi felsőbbséghez folyamodni, b) Továbbá, lehet azon 
eset, hogy kétes, váljon a helyettesítendő cselekvény egyenlő 
értékű-e azzal, melyre fogadalom tétetett. Ily esetben a 
theologusok összehangzó véleménye szerint az egyházi fel-
sőbbséggel való tudatás mellőzhetlen és oly gyóntató atyának, 
kinek nincs hatalma átváltoztatásra, nem szabad ezt meg-
tennie. Ez még inkább áll akkor, ha c) csekélyebbértékü 
cselekvény tétetik a fogadalmazott helyére ; mert világos, 
hogy itt csak felmentvény által (dispensando) történhetik 
átváltoztatás, „quia condonatúr aliquid, quod ex voto debe-
tur Deo." 

2. A jelenlegi jubileum alatt mindenik gyóntató atya 
fel van ruházva azon hatalommal, hogy a jubileumi búcsú 
elnyerése czéljából végzett gyónásban a bűnbánók fogadal-
mait, habár azok esküvel erősítvék és az apostoli szentszék-
nek fentartvák is, bizonyos alább megnevezendő kivételeken 
kivül dispensando átváltoztathassák. Ezen kivételektől kissé 
eltekintve, mondható : a jelenlegi jubileum tartama alatt 
minden gyóntató atya minden fogadalmat nemcsak hasonló 
jóra, hanem kétségesen hasonló jóra, sőt kevésbbé jóra is 
átváltoztathatja, csakhogy ez utolsó esetben a helyettesített 
cselekvény ne legyen egészen aránytalanul (exorbitanter) 
csekélyebb ; mert akkor nem volna szó az átváltoztatásról 
összekötve a felmentéssel, hanem a felmentésről egybekötve 
az átváltoztatással. A gyóntató atya e teljhatalma azonban 

0 S. Alphousus lib. 4. n. 244 . 
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a jelenlegi jubileum tartama alatt csak a felmentvény általi 
átváltoztatásra (dispensando commutare) szól s ezen kifeje-
zés megfejtésére XIV. Benedek pápa a nevezetes „Inter 
praeteritos" rendeletében irja : „Ut principale ponitur „com-
mutare" et ut accessorium iungitur „dispensando," ita ut 
esse debeat essentialiter commutatio, quae de sua natura 
est in maius vel in aequale et per accessoriam dispen-
sationem a rigore naturae suae aliquantisper recedat ; ergo 
moderata et non exorbitans debet esse inaequalitas materiae 
subrogatae in commutatione voti, cum accessoria dispensa-
tio sequi debeat naturam sui principalis, scilicet commuta-
tionis eius naturam non multum immutando, ne quod acees-
sorie ponitur, locum habeat principalis, nempe plus dispen-
sando, quam commutando, quod esset contra intentionein 
pontificis, qui facultatem dat poenitentiario, ut possit dispen-
sando commutare, non commutando dispensare." E kifeje-
zésnél tehát „dispensando commutare" a fősúly a „commu-
tatio"-ra helyezendő; mert ha a „dispensatio" főmozzanatnak 
tekinthető lenne, akkor annak megfelelő kifejezés a „commu-
tando dispensare" lett volna. 

3. A fogadalomnak más jó és üdvös cselekedetre való 
átváltoztatásánál sz. Alfonz a lelki atyának azt tanácsolja, 
hogy a fogadalmakat különösen oly cselekvények által he-
lyettesítse, melyekből míg egyrészt a bűnbánókra nagyobb 
lelki haszon háramlik : addig másrészt felette súlyosak ne 
legyenek ; nevezetesen ajánlja az átváltoztatást a szentségek 
gyakori felvételére. Átalában a theologusok azt mondják, 
hogy a cselekvény jósága meghatározásánál a fő figyelem 
arra fordítandó, mi a bűnbánóra nézve saját viszonyai s 
körülményei között kiválólag üdvös. — Azután még az 
veendő figyelembe, hogy helyes ok nélkül semmiféle foga-
dalom át nem változtatható ; mert igaz ok nélkül (sine 
iusta causa) nemcsak megengedve nincs az átváltoztatás, 
hanem ennek érvényét is kétessé tenné. A jubileum idején 
azonban a legtekintélyesebb theologusok véleménye szerint, 
már az is elegendő ok, hogy épen jubileum van. „In Jubilaeo 
pro commutatione votorum non requiritur causa specialis, 
sed sufficit causa illa communis, ob quam Pontifex motus 
est ad Jubilaeum indicendum." ') Bárha ezt nem helyeslik is 
némely theologusok és különös okot (causa specialis) is ki-
vánnak, mégis hasonló jó cselekedetre való álváltoztatásnál 
minden észszerű ok (causa rationabilis) elegendő és kétesen 
hasonló jó cselekedetre vagy kevésbbé jóra történő átváltoz-
tatásnál elegendő ok minden a fogadalom betöltésében 
tapasztalható nehézség. És ez annyival inkább, ha azon 
feltevés jogosított, hogy a fogadalmat tevő lelki üdvére az 
átváltoztatás kivánatos is. A gyóntató atyák tehát e tekin-
tetben a jubileum alatt semmiesetre sem töprenkedve jár-
janak el. Végre figyelem nélkül nem hagyható a szentatyá-
nak azon határozata, hogy a bűnbánónak, kinek fogadalma 
dispensando átváltoztattatott, még különösen ránézve üdvös 

elégtétel is rendelendő (iniuncta tamen poenitentia 
salutari). 

4. Azon fogadalmak, melyekre nézve a jelen jubileum 
alatt a gyóntató atyának átváltoztatási hatalma (commutan-
di facultas) nincs, a következők : 

a) A tökéletes és feltétlan örökös szüzeségi fogadalom. 
Ezen fogadalmat mindenekelőtt jól meg kell külömböztetni 
a tárgyra nézve hozzá közel eső nőtlenségi fogadalomtól 
(votum coelibatus, sive non nubendi.) De ha valaki valóban 
örök szüzeséget fogadott, e fogadalmat a gyóntató atya jubi-
leum idején csak akkor változtathatja át felmentvény által 
(dispensando), ha az sem nem tökéletes fogadalom (votum 
perfectum), sem nem feltétlen (votum absolutum). A mondott 
fogadalom pedig nem lenne tökéletes, ha a fogadalomtevő 
magát nem ezen fontos fogadalom természetének megfelelő-
leg „sub gravi," hanem csak „sub levi" aka rná lekötni úgy, 
hosv a házasulás, illetőleg a „petitio coniugalis", által csak 
bocsánatos vétket követne el ; továbbá, ha a fogadalom nem 
határozottan, hanem csak váltakozással tétetnék (pl. én 
fogadom neked,Istenem, hogy vagy örökös szüzeséget tartok 
vagy bizonyos összeget szegényeknek adok ;) továbbá, ha 
a fogadalom a helyett, hogy teljes megfontolás és tökéletes 
szabad akarat tal tétetnék, inkább csak könnyelműségből 
és elhamarkodásból, a harag befolyása alatt (pl. a czélb.a 
vett házasság balkimenetele, az eljegyzésnek a másik rész-
ről való feltörése miatt) vagy jogtalanul rágyakorol, — bár 
kisebbszorü, félelemből vagy halál, dögvész, tűz, hajótörés 
miatti aggodalomból stb. vagy tetemes kártól való rettegés-
ből tétetik vagy ha alapos a kétség arról : váljon a fogada -
lom érvényesen tétotett-e ? végre, ha valaki törvényszerinti 
kiskorúságában, a fiu t. i. 14-ik, a leány pedig 12-ik életéve 
előtt tette volna a fogadalmat. A fogadalmazásokat megelő-
zőleg a gyóntató atya tanácsát az oly fontos s az emberekre 
nézve, kiknek a világban kell élniök, oly terhes fogadalmak-
nál, minő az örökös szüzesség, kikérni, felette ajánlatos ; de 
ez semmiesetre sem lényeges és ha egyébkint teljes meg-
fontolással és tökéletes szabad akarat tal történt az örökös 
szüzesség fogadalma úgy tekintendő, mint tökéletes és fen-
tartott, bárha a gyóntató atya e végett meg sem kérdeztetett. 
— Az örökös szüzeség fogadalma nem feltétlen (votum 
absolutum) akkor, ha az csupán feltételesen tétetett, mint 
pl. ez ilyes fogadásoknál történik : ha Isten veszélyes beteg-
ségben levő atyámat meggyógyítja, én hálaadásul megfo-
gadom, hogy egész éltemet szigorú visszavonultságban töl-
tendem. "A theologusok átalános véleménye szerint a gyón-
tató atya, ki, mint most a jubileum alatt minden gyóntató, 
a fogadalmak átváltoztatására fel van hatalmazva, az ilyen 
fogadalom átváltoztatását megteheti mindaddig, míg a feltétel 
függőben van. De számos theologusok alapos véleménye 
szerint ezt tenni hatalmában áll a gyóntatónak még akkor 
is, ha a feltétel teljesedésbe ment.1) A ki t. i. fogadalmát 
bizonyos feltételhez köti, az nem nyilvánít oly tiszta, önzet-
len és magasztos szeretetet az élethosszigtartó megtartózta-
tás erénye iránt és oly feláldozást Isten iránt, mint az, ki 
tartalék nélkül és feltétlenül fogad ; és épen azért ez utóbbi 
fogadalom, mint sokkal nemesebb, a pápának van fentartva, 
de nem az előbbi, mint sokkal tökéletlenebb. „Votum, uts i t 
reservatum, debet procedere ex perfecto et solo affectu ad 
rem promissam : sic enim reservatio intelligenda est. Votum 
autem conditionale taie non est, ubi conditio praefertur rei 
protnissae et ideo principalis aífectus est ad conditionem. 

>) 8. Alphonsus lib. 6. n. 537. art. IV. i) S. Alphonsus lib. i . n. 258. 261. 
52* 
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Quare, licet impleta conditione, reddatur obligatio absoluta, 
votum tamen, cum procedat ex aflèctu imperfecto, non est 
reservatum." ') 

b) Az apostoli szentszék által jóváhagyott szerzetes 
rendbe való lépés tökéletes és feltétlen fogadalma. Ezen 
tökéletes és feltétlen fogadalom felfogásánál csaknem azon 
nézpontok irányadók, melyeket az örökös szüzeség fogadal-
mánál érintettünk. Csak az a megjegyzendő, hogy a „votum 
religionis"-hoz kötött feltétel gyakran a végrehajtást (exe-
cutio) és nem a fogadalom alanyát érinti s azért a fogada-
lomnak feltétes jelleget sem kölcsönöz. Ha pl. egy leány 
fogadalmat tesz, hogy ha anyja meghal, zárdába lép : itt 
csak az executio voti lenne az anya élethosszáig felfüggesztve, 
de maga a fogadalom feltétlen. A feltételt jelentő szócska 
„ha" itt csak „mikor" időhatározónak értelmét jelentené. 
„Si quis voveret religionem — mondja sz. Alfonz2) ;— cum 
conditione, verbi gratia, si mater obierit ; tunc votum potius 
esset absolutum, quamvis ad executionem, durante matris 
vita, non obl'get : particula enim si non raro aequivalet par-
ticulae quando".A fogadalom tárgyára nézve az a megjegy-
zendő, hogy a fentartott eseteknél e kifejezés : „szerzetes-
rend" szoros értelemben veendő és hogy ez nem vallásos 
társulatot, intézetet jelent, melyekben csak egyszerű foga-
dalom tétetik s az apostoli szentszék által, mint egyházi 
rend, soha sem erősíttettek meg. A ki tehát fogadalmat tett, 
hogy redemptorista, ker. iskolatestvér, irgalmasnéne, isko-
lanővér stb. lesz : ennek fogadalma nincs fentartva s a jubi-
leum tartama alatt a gyóntató atya által átváltoztatható. 
Más volna az eset, ha valaki fogadná, hogy kapuczinus, sz. 
Ferencz-, sz. Domonkos-, sz. Bonedek-rendi lesz ; mert ezen 
egyházi társulatok tulajdonképsni szerzetesrendek (ordines 
religiosi). Külömben a fentartás itt csak a fogadalom lénye-
gére vonatkozik, hogy tudniillik zárdába lép, nem pedig a 
mellékes körülményekre, hogy ebbe vagy amabba a zárdá-
ba lép.3) 

c) Azon teljes és feltétlen fogadalmak, melyek egy 
harmadik iránt kötelezettséget foglalnak magukban, mely 
ettől már el is fogadtatott és az olyanok, melyeknek be nem 
töltése egy harmadiknak jogát sértené. Ez pl. Istennek tett 
azon fogadalmakról állana, melyek valamely szegénynek, 
kórháznak, templomnak stb. javára tétetnének, feltéve, hogy 
a nevezett személyek, intézetek s testületek számára tett 
Ígéretek ezektől már elfogadtattak s a fogadalomról önkény-
tes lemondás nem történt. Azért mondják a moralisták :  

„Votum factum in favorem tertii non commutari potest nec 
dispensari, si hoc cederet in praeiudicium tertii, si esset con-
tra ius a tertio acquisitum, uti si ille tertius promissionem 
in voto inclusam et non iniuste extortam accoptasset,^iam-
que non consentiret in commutationem voti." Még azon 
egyszerű fogadalmak is, melyek által valaki valamely val-
lásos társulatnak, pl. az irgalmas nénéknek köti le magát, 
a mennyiben ezt nem titokban és saját tekintélyével teszi, 
hanem a kolostor vagy társulat szabványai szerint és a 
mennyiben ez a zárda vagy társulat főnökétől elfogadtatik, 
úgy tekintetnek, mint egy harmadiktól elfogadott kötelező 

') S. Alphonsua 1. c. n. 261. 
3) Ibidem. 
3) S. Alphonsua 1. c. u. 257 et 258. 

fogadalmak (vota obligatoria a tertio acceptata) s a gyón tató 
atya átváltoztatási h italomkörén kivül esnek. 

d) Azon vezeklési fogadalmak (vota poenalia), melye-
ket mint óvszert (praeservativa) valaki a bűn ellen bünte-
tésül és üdvös töredelmezésül fogadott, feltéve, hogy olyatén 
átváltoztatás nem történik, mely a bűn ellen szintén oly jó 
és üdvös óvszerül tekinthető lenne. XIV. Benedek pápa e 
fentartás indokául jelzi : „ne detur ansa peccandi liberius ;" 
de hozzá teszi : „nisi forte cireumstantiae adsint, quae ali-
quant commutationem svadeant et commutatio futura iudi-
cetur eiusmodi, ut non minu? a peccato committendo refrae-
net, quam prior voti materia."1) Ily vezeklési fogadalmakra 
például szolgálhatnak a következők : a szűz tisztaság elleni 
titkos vétségre hajlandó Titius megfogadta, hogy valahány-
szor e bűnbe visszaesik, egy tallért fog adni a szegényeknok ; 
— az ivásban elmerült Cajus bűnének büntetéseül s a visza-
esés ellen óvszerül fogadást tett, hogy vasárnap s a paran-
csolt ünnepeken soha korcsmába nem megy ; — Sempronia, 
ki tánczmulatságok alkalmával a szüzeség ellen rendesen 
vétkezett, büntetésül s óvszerül megfogadta, hogy többé 
soha sem tánczol. Ilynemű fogadalmak, mint vezeklési fo-
gadalmak (vota poenalia) és büntőli óvszerek (praeservativa 
a peccatis) csak akkor változtathatnak át, ha, mi némely 
vétkeknél nehezen érhető el, a helyettesített anyag, észszerű 
alapos itélet szerint, épen oly erősen oltalmazza a bűntől, 
mint a fogadalom anyaga (materia voti). 

(A münsteri lelkipásztori lap után) Vályi Miklós. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. A „ C o r r e s p o n d a n t " és a z s i n a t . Ez 

az egyház constitutiojáróli hagyományos és igazi fogalom-
Érre kellene emlékezni, mielőtt vakmerő állítások és kíván-
ságok felállíttatnak, melyek, daczára minden szónoki óva-
tosságnak, ki nem fognak elégíttetni a pápai hatalom cson-
k í tha t lak ágával. Ha a „Correspondant"-nak hinni akar 
az ember, azt keli gondolnia, hogy a szentszék a tridenti 
zsinat óta a legközelebbi vatikáni zsinatig diktátori, kivé-
teles, kényúri hatalommal volt felruházva és hogy a püspöki 
kar hallgatag beleegyezése szükségkép megóvandó egy men-
telmi, indemnity, törvényjavaslat által. Eszerint az egyház 
constitutiója három századon át bizonyos tekintotben felfüg-
gesztettnek kell, hogy állíttassék és a pápaság, ezek azon 
kifejezések, melyekkel a „Corr." él : „e Í n y e i é m i n d -
a z o n h i t e l t é s m i n d a z o n u r a s á g o t , m e l y e t a 
p ü s p ö k s é g e l v e s z í t e t t ! " Szerencsére, IX. Pius tá-
madt fel, hogy „ a z á t a l á n o s e g y h á z a j k a i t m e g -
o l d j a " s a „ p ü s p ö k ö k n e k a l e g m a g a s a b b é 
l e g i n k á b b e l f e l e j t e t t e l ő j o g o k a t v i s s z a a d -
j a !" Es ezen szavakkal záratik be, melyek mgr. Marét 
theoriájához hasonlítanak : „A hit meghatározásának régi 
szokása nem leend t ö b b é m a g z a v a r v a . Azon pilla-
nattól fogva, midőn a zsinatok lehetségesekké leendettek, 
a z o k m i n d e n k o r r a s z ü k s é g e s e k k é l e e n d e -
n e k ." 

') Constitutio „Inter praeteritos." 
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Kötelességünk hatályosan tiltakozni a mult és jelen 
ezen eltorzítása ellen. Ha a pápa három századon át anél-
kül, hogy zsinatot hitt volna össze, az egyházban a tanítói 
fensőbbségét gyakorlá, az azért történt, mivel istenileg ar ra 
rendeltetett. Ha a „Correspondant" azt véli, hogy köteles-
ségében áll a hiveket „azon hamis vélemény ellen megvé-
deni, mely szerint magában a pápaságban foglaltatik az 
egész egyház" : úgy másrészt nem kevésbbé igaz az is, hogy 
magában a pápaságban foglaltatik, teljességében és csal-
hatatlanságában, a tanítói tekintély. Ezen tekintély erejével 
történt, hogy az, például, a jansenismust kárhozta t ta és 
később a lamennaisianismust ; és ha ezen Ítéletekbe akár 
nyilvánosan, a k á r hallgatag beleegyezett a püspöki kar , 
akkor ezen beleegyezés szükségkép záloga magának a püs-
pöki kar hűségének. Péter szája elegendő az örök igazság 
igéinek hirdetésére, o s o r b i s u f f i c i e n s és ha mások 
ezen mesteri szóhoz jönnek, hogy vele egyesüljenek össz-
hangzat03 szózatra, ez nem azért történik, hogy hangját 
elnyomják, hanem hogy hangja erősödve a föld végéig ér-
jen. A püspökség missiója kétségkívül nagy, magában fog-
lalja a tanítást és ko rmányzás t ; hanem maga is onnan me-
ríti sa já t nagyságát, ha szorosan egyesül a pásztorok pász-
torával. Ezen egység megszilárdítása miatt történt, hogy a 
zsinat összehivatott, mely a béke és egyesség müve, nem 
pedig perlekedésé és szakadásé. Valamint a zsinat előtt, úgy 
azután is a püspök az marad az egyházban, mi mindig volt 
és a pápaság, távol attól, hogy ezen magasztos gyülekezet 
által kisebbítve vagy némi tekintetben függővé téve hagyná 
el azt, onnan inkább mint sokkal nagyobb fog távozni, nem 
ugyan változliatlan előjogaira nézve, hanem a világ tisztele-
tére és engedelmességére nézve. 

Ha a „Correspondant" óhaj t ja , hogy a püspöki kar 
átalánosabban és hatályosabban befolyjon abba, mit ő már 
„az egyház jövő kormányformájának nevez" : akkor ezen 
óhaj tása azt jelenti, hogy ő ezen befolyástól különösen sze-
rencsés eredményt vár „azon kérdésekre nézve, melyek a 
népek "politikai organisátiójára többé-kevésbbé vonatkoz-
nak." — Lássuk ! 

Azon tanítási határozatok, melyek XVI . Gergely és 
IX . Pius pápaságát jellemzik, az 1832-iki és 1864-iki en-
cyclicák, [a katholikus liberalismust többé-kevésbbé a r ra 
kényszerí t ik , hogy bizonyos határok közt maradjon és 
hogy a modern szabadság tiszteletére szánt győzelmi éne-
keit mérsékelje. A katholikus liberalismus ezen ünnepélyes 
kárhoztatások ha tá rozot t kijelentése által érintve és külö-
nösen, mint a „Correspondant" mondja, „a syllabus egyik 
phrásisának rövid homályossága által" sújtva, kapott sebei-
re a püspökök magyarázataiból aka r t enyhítő balzsamot 
rakni . Jelentek meg főpásztori szózatok, iratok, melyeket 
tiszteletre méltó szerzőik csak mint magánnézet nyilvání-
tását aka r t ák tekintetni s melyekben némileg enyhítették 
a lak já ra nézve a pápa határozott és szigorú figyelmez-
téseit. Ez igaz és méltatlan bánásmód lenne e püspö-
kökről feltenni, hogy jellemük és méltóságuk alatti szerep-
ben léptek fel vagy hogy a szentszék tanításának értelmét 
meg akar ták másítani vagy horderejét akadályozni. Bár-
mennyire is kiterjesztették a szeretet engedékenységét ez 
i ratokban : az igazság jogait még sem lehetett szándékuk-

ban megsérteni. Mert állítson bár ki bár mit, az bizonyos, 
hogy a nevezett pápai encyclicában az igazság egyenes, 
világos, egyszerű és felette áll minden nagyításnak vagy 
kisebbítésnek. „Az encyclica és az encyclica magyarázva 
IX. Pius értelme szerint" volt az utolsó mechlini congressus 
jelszava és mi bátrak vagyunk, anélkül, hogy valamely 
bármily kitűnő püspök iránt tartozó tisztelet ellen vétenénk, 
e jelszót minden buzgó kathol ikusnak buzgó követésül 
ajánlani . 

Sokan igen gyakran megfeledkeznek ezenfelül arról, 
hogy nagy oktalanság egy püspököt a püspöki karban levő 
testvéreitől isolálva feltüntetni. Az orléansi püspök, pél-
dául, hires röpiratában megmutatni igyekvék, mit nem kár-
hoztat az 1864-i encyclica ; más főpapok, a westminsteri 
érsek például, a poitiersi és nímesi püspökök ellenkezőleg 
azon czélt t a r to t t ák szem előtt, hogy megmutassák, mit 
kárhoztat ugyanezen encyclica. Egyikét ezen i ratoknak a 
másiktól elválasztva kiemelni s ajánlani annyit tenne, mint 
a püspöki kar taní tását megcsonkítani, annak értelmezéseit 
egészben és sérthetlenségükben véve el nem fogadni. Ezen 
püspöki értelmezések ezenkívül kell — és ezt ismételve 
erősít jük, hogy a szentszék által felállított elvekhez szigo-
rúan ragaszkodjanak, főleg azért, mert magok ezen elvek 
nem puszta elvont igazságok, melyeknek az életben semmi 
hasznuk. Különféle esetek adták már elő magukat , melyek-
ben az elveknek tani és gyakorlat i horderejét becsülni s 
bámulni tanul tuk, például, nemrég, midőn „a confessionalis 
reformok" neve alatt a liberális osztrák parlament a há-
zassági és iskolai törvényeket kihirdeté. A „Corr." tehát 
furcsa képzelődésben él, ha azt gondolja, hogy a zsinat a 
szentszék határozatai t bizonyos revisiónak fogja alávetni és 
hogy, „ha ezen határozatokban oly kifejezések fordulnának 
elő, melyeknek roszul felfogott értelme a hitetlen saj tónak 
alkalmat nyúj t rágalmakra, — e z e n k i f e j e z é s e k o k -
v e t l e n ü l e l f o g n a k t á v o l í t t a t n i v a g y m e g -
m a g y a r á z t a t n i." Ezen az egyház és a modern állam 
közötti viszony kérdésében nem a szavak, hanem egészen 
más körül forog a dolog; arról van t. i. szó, hogy kimon-
dassák, mi tulajdonképen az a „liberális kormányforma". 
Mert oly kormányforma, mely az igazság és tévely jogainak 
egyenlőségére építtetik, melynek alapja a törvényes scepti-
cismus és socialis apostasia, már változhatlanul el van Ítélve 
és kárhoztatva mint ellentéte a kereszténységnek. 

A „Correspondant" irója, úgy látszik, többé-kevésbbé 
tudatával bir ezen kárhoztatás szigorának. Hogy azonban 
azt kikerülje, magát a legtúlzottabb óvatossággal veszi kö-
rül és katholikus érzelme czikke némely helyein akara ta 
ellenére is kitör kedvelt rendszere szellemének sugallatai 
közül. 0 maga is védelmezi magát az ellen, mintha a libe-
rális kormányformában „a megtalált ideált vagy visszanyert 
paradicsomot" látná. „Ez, mondja, csalódás lenne, melyből 
kegyetlenül felráznak ama nyugtalanságok és súlyos bajok, 
melyek a modern társadalmat sú j t j ák" és így folytat ja : 
„Mi egész egyszerűen azt mondjuk, hogy ezen kormány-
forma időnk providentialis törvénye és azon próba, mely alá 
tetszett az Istennek a világot és az egyházat vetni. A sza-
badság minden tekintetben n a g y p r ó b á j a , valamint az 
intézményeknek, úgy a jellemeknek is. És ez azon próba, 
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melyen mainap az egyház keresztülmegy. Mint az már más 
próbákon is keresztül, de azért minden század meghozza a 
magáét. Kezdetben az egyház az üldöztetések irtózatos pró-
báját állotta ki, azután a szakadások próbáját, melyek sok 
zavart és sok félelmet okoztak, végre a jólét elpuhító és 
megrontó próbáját; ma pedig a férfias ésharczias szabadság 
próbájának van alávetve." 

Az embernek valóban bámulni kell, midőn ezen soro-
kat olvassa egy ugyanazon szenvedélyes beszédben, mely-
ben a liberális kormányforma magasztaitatik és másrészt 
egy sorba állíttatik az üldözésekkel, szakadásokkal, elpuhító 
szerencsével. Legyünk következetesek ! Ha a liberális kor-
mányforma providentiális próba, büntetés ; ha az kegyetlen 
nyugtalanságoknak és súlyos bajoknak forrása : ne kivánja, 
hogy az magát megörökítse; ne ünnepelje győzelmeit és ne 
kisérje meg kegyeletes kézzel az azt bénító és kárhoztató 
anathemákat eltörülni ! 

Sokkal észszerüebben cselekesznek és következés-
képen sokkal közelebb állanak az igazsághoz azon katho-
likusok, kiknek szavát és viseletét ti ok nélkül roszaljá-
tok. Ok tudjá1:, hogy számkivetésben vannak és azért ha-
zájukról megemlékeznek ; ők a XIX-ik század „nagy pró-
bájá t" elviselik, de vár ják a felszabadulást és kérik Istent, 
hogy egyházát ezen szabadság fogságából mihamarább ki-
mentse, mint azt az üldözésből megszabadítá, megmenté a 
schismától és megőrzé a romlástól. Ők a „modern szabad-
ságnak" sem dicsőségét, sem jótékonyságát, nem ünneplik s 
mint a Babyloniában levő fogoly zsidók, úgy felelnek ők is 
lelkesedésszülte meggondolatlan felhívásaitokra : Quomodo 
cantabimus in terra aliéna ? Mikép fogunk idegen földön 
énekelni ? 

A „Correspondant" ezen sohajok ellenébe az egyház 
által a ,közjog' auspiciuma alatt nyert győzelmek ragyogó 
képét állítja elő. O ! ezen képet ki kellene javítani és abba 
több árnyékot tenni. A kendőzetlen igazság ez : hol az 
egyház liberális kormányforma alatt virágzásnak örvend : 
ezen virágzás a kormányforma akarata ellen történik és a 
liberálisok boszonkodására ; veszteségei ellenben leggyak-
rabban a liberalismus természetes gyümölcsei és a liberálisok 
munkái. Kérdezzétek meg Olaszhon, Ausztria, Spanyolhon 
püspökeit, kérdezzétek meg őket, mit nyertek az által, hogy 
a szabad népek nagy családjába léptek? ! Ők romba dült 
templomaikra, elszórt szerzetesekre, az egyház patrimónium-
ának elárverezésére, zárt vagy liberalizált iskolákra és a 
szentségtörő reformok által tönkretett családi szentélyekre 
fognak mutatni és az ezen romok felett buján tenyésző ki-
csapongásokra és istenkáromlásokra, melyek mindenhová 
romlást és halált visznek. 

A mi a „Correspondant" által a liberális kormányforma 
dicsőítésére leirt hosszú toasztot illeti, erre nézve csak az a 
megjegyzésünk, miszerint ott, hol ezen kormányforma virág-
zik, az egyház arra van utalva, miszerint nyomorult, dühös 
tömegtől kénytelen ebbeli jogát visszaszerezni, hogy a né-
peket taníthassa, hogy jót tehessen, hogy kispapokat ne-
velhessen, iskolákat alapíthasson, a szegényeket táplálhas-
sa és gyakran meg az élet nyomorú fentartására megkí-
vántató mindennapi kenyérért is küszködnie kell. A liberális 
kormányforma alatt az egyház a parlament által gyaláz-

tatva, a törvénytudók által ostoroztatva, a sajtó ocsmány-
ságai által bepiszkolva, kényszeríttetik nehéz keresztjét a 
kalváriára vinni. Mi mindenesetre követendjük őt szenve-
désének útján, mi iparkodandunk az útjába eső akadályokat 
eltávolítani és az út terhein könnyíteni. Mi még kinzóinak 
is, k ik nem tudják, mit tesznek, meg fogunk tudni bocsá-
tani. De többet ne kívánjatok, mert becsülettel s az ogyház 
iránti szeretetünk megtagadása nélkül többet nem tehetünk. 
Mi az egyházban még szenvedései és megaláztatásai közt 
is királynénkra ismerünk és azon tövisek, melyek homlokát 
marczangolják, azon királyi koronát hozzák vissza emlé-
künkbe, melylyel őt atyáink megkoronázták. Jól tudják 
önök, miszerint mi soha sem álmodtunk arról, hogy egyhá-
zunk, anyánk, az államban a k e g y e n c z helyét foglalja el|; 
de az sem tetszhetik nekünk másrészt, hogy a liberalismus 
által minden secták és tévtanok közös serailjába záratik. 

Mi a jelen helyzetet tű r jük , mint tűri a fogságba ve-
tett, számkivetésbe küldött, sorsát ; de azért IX. Piussal 
folyton az igazság elidegeníthetlen előjogainak visszaszer-
zéséért fogunk küzdeni. És maga a püspöki kar sem fog 
mást tenni, bármit reméljenek is tőle ; ez sem fogja szépít-
getni vagy elpalástolni azon jogbitorlásokat, melyek által 
Krisztus helytartójának fenségi jogai szünet nélkül tagad-
tatnak. A püspöki kar is bir ja azon apostoli erényt, mely-
nél fogva lerázza magáról a hiú népszerűség súlyos igáját 
és ellöki magától a liberalismus által igért áruló előnyöket, 
mint ellökte egykor a császárok fenyegetéseit, velük daczolt 
és cselfogásaikat meghiúsította. A püspökök tudják és is-
merik a helyzetet és hogy világosan lássanak, nem kell 
mást tenniök, mint az egyház fejére tekinteniük. 

Egyébiránt a „Correspondant"-tal együtt mi is hisz-
szük és reményeljük, hogy a zsinat atyái azon pontokat, 
melyek miatt habozunk és nyugtalankodunk, bölcseségük-
ben és okosságukban fel akar ják és fogják világosítani. Mi 
azon században élünk, melyet világosság századának ne-
veznek s mégis annyi benne a sötétség, hogy folyton tapo-
gatódznak az emberek s alig birunk egy lépést is tenni 
anélkül, hogy a föld ne inogjon lábunk alatt és a tátongó 
örvények elnyeléssel ne fenyegessenek. Mi liberális kormá-
nyok alatt élünk, mint hitbeli őseink pogány törvények 
alatt. Kérdés tehát, melyek azon határok, melyekig a nyil-
vános életben a passiv engedelmesség terjedhet, de melyeken 
túlmenni a ragaszkodásig tilos ? Mennyire van az engedel-
messég megengedve s mikor kell a tiltakozásnak kezdődnie? 
Ezek azon feladatok, melyeket a lelkiismeret végett meg 
kell oldani és melyek felett az egyesült egyház, a Péter által 
tanácskozásra hitt püspökök, ha alkalomszerűnek fogják 
találni, véleményüket és nézetüket kijelentendik. Akkar 
azután biztos és határozott ú t lesz előttünk kijelelve visele-
tünkre nézve : tudni fogjuk, hányadán vagyunk a családi 
viszonyra nézve, melyet az egyház megszentesít, a törvény 
pedig biztosít ; a tanítási, egyesülési, nyilvánossági jogra 
nézve, melyeket az egyház a hit terjesztésének érdekéből 
követel, de melyeknek a rendőrség szab határt s melyek 
áthágását ez bünteti. Szóval, mindazon törvények dolgoban, 
melyek a nyilvános erkölcsiséget szabályozzák s melyek 
felett a világi és egyházi törvények nem egyeznek meg 
mindig. „Bármilyen legyen azután a zsinati atyák határo-
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zata, az, miként a „Correspondant" maga mondja, „minden 
iskola-, nyelv- és országbeli hivő katholikus részéről töké-
letes, tiszteletteljes, örömteljes, egyhangú ragaszkodásra fog 
találni." 

De ezen gyakorlat i , jól átgondolt, kimélettel s anyai 
kegyességgel tett a lkalmazkodási engedmények mellett az 
egyház mindenkor fog egyengetni iparkodni a megvál-
tozhatlanigazságu elvek ú t já t . A modern társadalom beteg, 
kiállhatlan „nyugtalanságokban" és „súlyos ba jokban" 
szenved. Es honnan van e szenvedése ? Kérdezd a hiteha-
gyottat, miért kínlódik és tekintsd a meggörnyedt bűnöst 
nyugtalanságának terhe alatt ! Azért szenved a modern 
társadalom, mert hitehagyott, mert Istent és tanát törvény-
könyvéből kitörlé ; sőt még ennél is többet tett, saját bűnét 
emelte törvénynyé és a hi tágazatok tagadásának hitágaza-
tát állítá fel. íme, ez az oka, miért szól a pápa és a püspöki 
ka r oly nyelven a társadalomhoz, milyenen minden bűnös-
höz szólni szokás : „Ha a gonoszság ú t ján megátalkodva 
maradtok, romlásnak mentek elébe ; keljetek fel, hasonlóan 
a tékozló fiúhoz és já rda l ja tok az atyai ház által kijelelt és 
megáldott utakon !" 

Meg fogjuk-e élni ezen kiengesztelési és visszatérési 
ünnepet ? ez az Úr t i tka ; de ahelyett, hogy megátalkodnánk 
a csalódásokban, inkább szavunkat emeljük fel, bélyegezzük 
meg a gonoszt és jeleljük ki a segélyt azok számára, k ik 
azt keresik. Az üdvösség ma inkább, mint valaha, mond 
Ségur, a teljes igazság bevallásában és szeretetében áll. A 
hamis tekintély és hamis szabadság teljes tagadásával 
szemben a világ a valódi tekintély és valódi szabadság teljes 
katholikus bevallását szükségli. A feltámadás itt, csakis 
i t t van. A meghasonlott társadalomnak Jézusra, az egyedüli 
üdvözitőre és az egyházra, az egyedüli szabaditóra, van 
szüksége. Ez azon szerencsés meguiulás, melyet k ívánunk-
Az a lelkekben fog kezdődni, mielőtt az eseményekben mu-
tatkoznék. 0 miért is van az, hogy, kik ugyanazon hitben 
kereszteltettek, ugyanazon szentségek által erősíttettek, 
ugyanazon munkák ra köteleztetnek, k ik testvérek, fel nem 
fogják e közös ima érzelmét : „Jöjjön el a te országod, Ad-
veniat regnum tuum." 

IRODALOM 
S a n c t o r u m P a t r u m o p u s c u l a s e l e c t a in usum 
praesertim Studiosorum Theologiae. Edidit et commentariis 
auxit H. Hur te r S. J . Professor p. o. Theologiae in C. R. 
Universitate Oenipontana. Cum approbatione Celsiss. ac 
Reverendiss. Ep . Brix. et Facultate Superiorum. Oeniponti. 

Librar ia academica Wagneriana. 1868. 

A 12-ik fejezetben előadja sz. Cyprián, mily igazság-
talan a keresztények üldöztetése : Ecce id ipsum quale est, 
unde nobis vobiscum maxime sermo est, quod nos infestatis 
innoxios, quod in contumeliam Dei impugnatis atque oppri-
mitis Dei servos. Pa rum est quod furentium varietate vitio-
rum, quod iniquitate feralium criminum, quod cruentarum 
compendio rapinarum vita vestra maculatur, quod supersti-
tionibus falsis religio vera subverti tur, quod Deus omnino 
nec quaeritur nec t imetur ; adhuc insuper Dsi servo3 et ma-
jestati ac nomini ejus dicatos injustis persecutionibus fati-

gatis. Satis non est quod ipse tu Deum non colis ; adhuc 
insuper eos qui colunt sacrilega infestatione persequeris. 
Deum nec colis, nec coli omnino permittis et cum caeteri, 
qui non tantum ista inepta idola et manu hominis facta 
simulacra, sed et portenta q u a e d a m et monstra venerantur, 
tibi placeant, solus tibi displicet Dei cultor. Fuman t ubique 
in templis vestris hostiarum busta et rogi pecorum et Dei 
altaria vel nulla sunt vel occulta. Crocodili et cynocephali 
et lapides et serpentes a vobis coluntur et Deus solus in ter-
ris aut non colitur, aut non est impune quod colitur. Innoxios, 
justos, Deo caros domo p r ivas , patrimonio spolias, catenis 
premis, carcere includis, gladio, bestiis, ignibus punis. Nec 
saltem contentus es dolorum nostrorum compendio et sim-

plici ac veloci brevitate poenarum. Admoves laniandis cor-
poribus longa tormenta, multiplicas lacerandis visceribus 
numerosa supplicia, nec feri tas atque immanitas tuaus i ta t i s 
potest contenta esse termentis ; excogitat novas poenas inge-
niosa crudelitas. 

Azelső füzet harmadik tárgya szent Cyprián müve de 
catholicae ecclesiae unitate Novatianus szakadása alkalmával. 

A harmadik fejezetben int, hogy az eretnekségtől és 
szakadárságtól ovakodjunk : Cavenda sunt autem, fratres 
dilectissimi, non solum quae sunt aperta atque manifesta, 
sed et astutae fraudis sub tilitate fallentia. Quid vero astu-
tius, quidve subtilius quam ut Christi adventu detectus ac 
prostratus inimicus, postquam lux gentibus venit ot sospi-
tandis hominibus sa lu ta re lumen effulsit, ut surdi auditum 
gratiae spirituális ad mitterent, aperirent ad Deum oculos 
suos coeci, infirmi aeterna sanitate revalescerent, claudi ad 
ecclesiam curreront, muti claris vocibus et precibus orarent, 
videns ille idola derelicta et per nimium credentium populum 
sedes suas ac templa deserta, excogitaverit novam fraudem, 
ut sub ipso christiani nominis titulo fallat incautos ? Haere-
ses invenit et chismata, quibus subverteret fidem, veritatem 
corrumperet, scinderet unitatem. Quos detinere non potest 
in viae veteris coecitate cir cum seribit et decipit noviitineris 
errore. Rapit d e ipsa ecclesia homines ; et dum sibi appro-
pinquasse jam lumini a tque evasisse saeculi noctem videntur, 
alias nescientibus tenebras rursus infundit, utcuro evangelio 
Christi et cum observatione ejus et lege non stantes christia-
nos se vocent et ambulantes in tenebris habere se lumen 
existiment, bland iente adversario atque fallente, qui secun-
dum apostoli vocem transf igurai se velut angelum lucis et 
ministres suos subornât velut ministros justitiae, asserentes 
noctem pro die, interitum pro salute, desperationem sub 
obtentu spei, perfidiam sub praetextu fidei, antichristum 
sub vocabulo Christi, ut dum verisimilia mentiuntur, veri-
tatem subtilitate f rustrentur . Hoc eo fit, fratres dilectissimi, 
dum ad veritatis originem non reditur, nec caput quaeritur,*) 
nec magistr i coelestis doctrina servatur. 

VEGYESEK. 
— Megjelent és beküldetett : Az egély, költői hitvéd-

irat hat énekben, i r ta Racine Lajos, magyar í tá Répássy 

*) Mallet non immerito Baluzius lectionem unitatis quam veritatis, 
ut scriptum est paulo post unitatis ejusdem originem, ac statim unitatem 
vehementer urget. Caput idem ac princípium, fons. 
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János egri főmegyei áldozár. Eger ; kapható az egri lyceum 
nyomdájában. — Ara 1 ft. A gyönyörű kiállítású művet 
mint élvezetes és hasznos olvasmányt méltán ajánljuk. 

— A m. kir. egyetem hittudományi kara f. hó 20-án 
tartott ezévi II . rendes ülésében dr. Dankó József esztergomi 
főszékesegyházi kanonok-tanárt,a sz.Istvánról nevezett pap-
növelde igazgatóját, úgyszinte dr Ipolyi Stummer Arnold 
egri főszékesegyházi kanonokot, bors-monostori apátot s a 
pesti központi papnevolde kormányzóját,egyhangúlag kebel-
beli tagjai közé iktatta és számukra a „collegiált-tudori" 
diplomát kiadatni határozta. M. A. 

— Az autonomiai választásokra az Esztergom főegy-
házi megyében január 18-a tűzetett ki. 

— Az egyetemes zsinat alkalmából több hazai magyar 
és német lapunk az eszelösséggel határos gyűlölséget tanú-
sít a katholicismus iránt. Lehetlen mindenre reflectálnunk 
és mindenre felelnünk; csak azt jegyezzük meg, miszerint 
ezen lapok mind szabadelvűek, még a mormonok, nazaré-
nusok iránt is, csak a katholicismus ne merjen életjelt adni 
magáról. Ezek mindenkinek barátjai, csak az igaz katholi-
kusnak nem, ki hite föőreül nem a ,Hont vagy Lloydot 
ismeri, hanem szent Péter székét. És mégis találkoznak 
nemcsak katholikus hivek, de katholikus papok is, kik a 
szabadelvüség czége alatt ezen lapok tendentiáját saját pén-
zükön előmozdítják s azokat, kik hasonló lapokkal egy követ 
nem fújnak, leuitramontánozzák. — Pater, ignosce illis, non 
enim sciunt, quid faciunt. 

— Karácsony előestéjén majd minden pesti jótékony 
intézetben karácsonyfa állíttatott a szegény gyermeksereg 
megörvendeztetésére. A szürkenénikék pestterézvárosi inté-
zetében 150 leányka ruháztatott fel egészen, 12-öt Apponyi 
Albert grófnő saját költségén látott el mindennel ; kará-
csony napján pedig a nénikék szegényei vendégeitettek meg 
tőbb kegyes úrhölgy által. Retribuere dignare Domine om-
nibus benefactoribus propter nomen tuum. 

— Találkozott néhány nápolyi expap, Garibaldi egy-
kori csapatából, kik a római egyetemes zsinathoz sértőtar-
talmú iratot intéztek. Természetesen reformokat óhajtanak 
és a zsinat iránt épen uly bizalmat tanúsítanak, mint Jácint 
et comp. 

— A győr-egyházmegyei kapuvári esperességi kerület 
elhatározta, hogy mind maga nem fog katholikusellenes la-
pokat járatni, mind hasonló tettre felhívja egész országbeli 
paptársait ; másrészt pedig ugyanezen kerület feliratilag 
panaszkodott s orvoslást kért a kultusminiszteriumnál a 

kormánylapok katholikusellenes viselete ellen. Szivünkből 
üdvözöljük a t. kerületet e téren és óhajtjuk, vajha sikere 
lenne felszólalásának. Bocsátott ki már a budapesti kerület 
is néhány év előtt hasonló felszólítást; de sajnos, igen cse-
kély eredménynyel. Pedig csakugyan megfoghatlan furcsa-
ság saját keservesen szerzett krajczárain oly lapot járatni , 
mely a hithű papot vagy csalónak vagy ostobának tar t ja és 
ezt az illetőnek szemébe elmondja mindennap. A protestán-
sok katholikus lapokat nem járatnak avagy nevezzen ne-
künk valaki egy protestáns vagy zsidó lelkészt, kinek aszta-
lán csak egy katholikus lap volna látható. Mi e tekintetben 
a tolerantiát csakugyan a végtelenbe viszsziik. — Ugyan fel 
fogunk-e ébredni valaha ? 

— Rómában advent harmadik vasárnapján délutáni 
4 órakor fogadta a szentatya az itt időző franczia papságot ; 
vannak vagy 300-an. A fogadás félóráig tartott, a szentatya 
a szentirás e szavai felett: Ego vox clamantis in deserto: 
parate viam domini, hozzájuk franczia nyelven beszédet 
tartott s megáldván őket s a gondviselésükre bizott hiveket, 
őket elbocsájtotta. A zsinat folytatja működését, bizottmá-
nyok választatnak, melyek a reájuk bizott dolgokat fogják 
végezni. A lapok furcsábbnál furcsább hireket közölnek a 
borzasztó megoszlásról, mely a zsinati atyák közt léteznék. 
Van legalább dolga a képzelő tehetségnek is; csakhogy a 
czél nem más, mint ut in errorem inducantur, si fieri potest, 
etiam electi. Probate spiritus ! 

— Az Augsb. Pztgnak ir ják, hogy a svéd király a 
vallásszabadságra vonatkozó törvényjavaslatot nem erősí-
tette meg. — J a j volna, ha egy kath. uralkodó így csele-
kednék ! 

— A szabadgondolkodóknak jelszava: születni, háza-
sodni, meghalni pap nélkül — és elkárhozni, mondjuk m i ; 
mert „amit megkötöztök a földön, meg lesé kötve menny-
ben is stb." 

Kegyes adakozás. 

A pécsi egyházmegyéből 
mi^siókra . . . . . 92 f. 33 kr. 
Mi Asszonyunkról nevezett apáczák növendékei 

a chinai szent gyermekség társulatának. . 23 f. 
A szent sír őreinek : 

Kovacsics Gvörgy dályoki voltple'oános hagyatéka 
10 f. 

Több kerület adakozása . . . 27 f. 69 kr. 
Az oltáregyletnek . . . . 11 f. 40kr. 
Az algiri éhezők részére a ráczpetrei plébániából 

7 f. 

Három évtizede már, liogy a „Religio" katholikus egyházi s irodalmi folyóirat, mint a ft. magyar 
kath. papságnak lapja, létezik s létezését azon ft. papságnak köszöni, mely azt eló'fizetései által fentartotta. 

A lapnak létezése vagy nemlétezése felett tehát a ft. papság határoz eló'fizetései által. 
Mi Isten kegyelmével a jövő 1870 ik évben is szándékozzuk a lapot kiadni s előfizetésre a f t . 

papságot ezennel tiszteletteljesen felhivjuk. 
E l ő f i z e t é s i (li j : Vidéken postaküldéssel egész évre 10 ft. 5 0 kr., félévre 5 ft. 2 5 kr. Hely-

ben egész évre 9 f t . 8 0 kr., félévre 4 ft. 9 0 kr. 
Előfizethetni: vidéken minden kir. postahivatalnál, helyben Kocsi Sándor könyvnyomdájában, al-

dunasor 9. sz. — Pesten, 1869. év deczember 8 án. 
Cselka Nándor, 

tulajdonos, felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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